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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043497-37.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB TO04923A) 
APELADO: THAIS CRISTINE DE PAULA BONILHA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO AUTOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE 
EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. MORA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. CABIMENTO. 
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não atendida satisfatoriamente a determinação do Juízo a 
quo de emenda à inicial, o indeferimento da exordial é medida que se impõe. Inteligência do art. 321, parágrafo único, do 
CPC/15. 2. Hipótese dos autos em que, intimado para promover a competente retificação do valor da causa, com o consequente 
recolhimento das custas e taxa complementares, bem como para acostar aos autos a notificação extrajudicial, com a 
comprovação do envio e recebimento da correspondência no endereço constante do contrato, o Banco Bradesco S.A. deixou de 
atestar a efetiva constituição em mora da devedora. 3. A comprovação da mora é pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido e regular da Ação de Busca e Apreensão, de modo que, não sendo comprovado que a notificação extrajudicial foi, sequer, 
remetida ao endereço do devedor ou que por outro meio tenha o credor buscado validamente notificá-lo, adequada a extinção do 
feito, sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial. Precedentes. 4. Apelo conhecido e improvido. Sentença 
mantida. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença singular por seus próprios fundamentos, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000107-77.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: WILLIAN AGUIAR FONSECA SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0035179-07.2019.8.27.0000/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000123-17.2018.8.27.2725/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF 
ADVOGADO: CAIO CESAR FARIAS LEONCIO (OAB DF035337) 
APELADO: WILSON DOS SANTOS DE SOUZA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - MIRACEMA DO 
TOCANTINS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO PELO APELANTE. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 
JULGADO FORMALMENTE PERFEITO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Como cediço, os Embargos Declaratórios, previstos no art. 1.022 do Diploma Processual 
Civil, constituem remédio processual posto à disposição das partes sempre que houver no julgado: alguma omissão, obscuridade 
ou contradição, de forma que não se possa aferir com exatidão o teor da prestação jurisdicional sem que essa falha seja sanada 
ou ainda para corrigir erro material do acórdão. 2. No caso vertente, a pretensão do embargante é sanar alegada contradição 
consistente em condenar a embargada ao pagamento de verba honorária incidente sobre o valor a condenação tendo em vista 
que o pedido da embargante foi para que a incidência se desse sobre o valor da causa. 3. Todavia, desmerece acolhimento a 
irresignação do embargante, porquanto no caso que ora se examina não houve na decisão qualquer contradição na análise 
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sobre os fatos apresentados. 4. Da análise dos autos, verifica-se ser evidente a busca do embargante pela reapreciação do 
julgamento do recurso, não havendo nada mais do que a simples insatisfação com o resultado proferido, pois todos os pontos 
discutidos restaram sobejamente analisados no voto condutor do Acórdão o que é impossível pela estreita via dos embargos de 
declaração. 5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
dos embargos de declaração para no mérito, NEGAR-LHES provimento, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 de 
maio de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023341-88.2015.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: WILLIAN DE ALMEIDA SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELA FUNDAÇÃO UNIRG. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA COMPROVAR A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. NULIDADE EVIDENCIADA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de nulidade o 
julgado proferido com base em fundamentos sobre os quais não foi oportunizada a manifestação das partes. Inteligência do art. 
10 do CPC/15. 2. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso de Apelação interposto e, caracterizado o error in procedendo, CASSAR a sentença impugnada, determinando o 
retorno dos autos à instância de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 12 
de maio de 2021. 
 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 10ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2021 
  
  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, 
CONVOCO a 10ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins para iniciar-se no dia 8/6/2021 às 00h e com término no dia 14/6/2021, às 23h59 cuja pauta será publicada no 
Diário da Justiça no prazo de até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão virtual de julgamento. Será admitida a sustentação 
oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As sustentações orais serão realizadas por videoconferência 
no dia 8/6/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória 
informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, 
em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à 
secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes 
da abertura da sessão de julgamento, por meio de correio eletrônico. O representante processual, com capacidade postulatória 
para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios necessários, nesses compreendendo o hardware 
(computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, bem como acesso à rede de internet com velocidade 
suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas sustentações orais. Aberta a sessão virtual, o advogado 
deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa entrar no ambiente virtual de 
videoconferência. Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o 
ambiente virtual de videoconferência. Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de 
comparecer virtualmente sem justificativa plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, 
sem sustentação oral. 
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 24 de maio de 2021. 
  
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUACEMA 

1ª escrivania criminal 
Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
Fica o acusado  intimado da Sentença  proferida nos presentes autos 
Proc. Nº 5000264-87.2013.8.27.2704: AÇÃO PENAL 
Autor: Ministério Público 
Acusado: CÍCERO DA SILVA SANTOS 
Advogado(a): 
Fica o acusado intimado da SENTENÇA contida nos autos epigrafados (Evento 45). Ante o exposto, em consonância com o 
parecer ministerial (evento 43) e com fundamento nos artigos 109, IV, c/c 107, IV, ambos do Código Penal, DECLARO EXTINTA 
A PUNIBILIDADE do réu CÉCERO DA SILVA SANTOS, relativamente aos fatos supostamente delituosos aqui narrados. Sem 
custas.Sobrevindo o trânsito em julgado, DÊ-SE BAIXA dos autos.Cientifique-se o Ministério Público.Intime-se. Cumpra-
seAraguacema/TO, data certificada pelo sistema. Frederico Paiva Bandeira de Souza-Juiz de Direito. 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000042-26.2021.8.27.2705 chave do processo 
722462032921 Ação: ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS  Requerentes: FERNANDA ANDRADE CORRÊA DIAS e 
CLEVERSON DOURADO DIAS ANDRADE.Prazo:30dias.FINALIDADE: NOS TERMOS DO ART. 737, § 1º do CPC, INTIMAR 
eventuais interessados, tendo em vista que os autores FERNANDA ANDRADE CORRÊA DIAS e CLEVERSON DOURADO 
DIAS ANDRADE, ingressaram com Ação de Alteração do regime de bens,  para REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE 
BENS.OS FATOS:  Os requerentes contraíram matrimônio sob o regime de comunhão parcial de bens em 30/06/2006, certidão 
de casamento nos autos, lavrada junto ao Cartório de Registro Civil de Miranorte/TO, livro B-02AX, fl. 226-vº, termo n. 1052, na 
época não buscou maiores informações sobre o regime de bens que adotariam ao contrair matrimonio. Hoje cada um dos 
cônjuges exercer atividades de natureza diferente , marido é policial penal a mulher exercer o cargo de bancária. Casal possui 
dois filhos menores , e em decorrência da boa convivência vem requerer a alteração do regime de casamento para o REGIME 
DA SEPARAÇÃO TOTAL DOS BENS. 
 

ARAGUAINA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - CONFRONTANTE- PRAZO 30 DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA: SIM 
USUCAPIÃO Nº 5002632-34.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESPÓLIO DE JOSE DE SOUSA LIRA 
AUTOR: ALZERINA RODRIGUES LIRA 
AUTOR: ELIAS RODRIGUES LIRA 
AUTOR: MARIA RODRIGUES LIRA 
AUTOR: NOEMIA RODRIGUES LIRA 
AUTOR: ANTONIA RODRIGUES LIRA 
AUTOR: REIS RODRIGUES LIRA 
AUTOR: ANA RODRIGUES DE LIRA 
AUTOR: RAQUEL RODRIGUES LIRA E SILVA 
AUTOR: ESPOLIO DE JONAS RODRIGUES LIRA 
AUTOR: EVANILDE DA SILVA DUARTE 
AUTOR: RAIMUNDO NONATO DA SILVA 
AUTOR: LUIS DE SOUSA SILVA 
RÉU: ADELICIO PEREIRA DA SILVA 
RÉU: VERA LUCIA SILVESTRE VILAS BOAS E SILVA 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito n. 50026323420118272706 
chave n. 123879349814 envolvendo as partes  ESPÓLIO DE JOSE DE SOUSA LIRA, ALZERINA RODRIGUES LIRA, ELIAS 
RODRIGUES LIRA, MARIA RODRIGUES LIRA, NOEMIA RODRIGUES LIRA, ANTONIA RODRIGUES LIRA, REIS RODRIGUES 
LIRA, ANA RODRIGUES DE LIRA, RAQUEL RODRIGUES LIRA E SILVA, ESPOLIO DE JONAS RODRIGUES LIRA, EVANILDE 
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DA SILVA DUARTE, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e LUIS DE SOUSA SILVA e ré(us) VERA LUCIA SILVESTRE VILAS 
BOAS E SILVA e ADELICIO PEREIRA DA SILVA e que por este meio promove a CITAÇÃO do confrontante JOSÉ DIVINO 
FRANCO, estando atualmente em lugar inceto e não sabido, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem 
resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado: Um imóvel urbando de lote n.° 23, da Quadra 
68, situado na Rua 16, integrante do Loteamento "Nova Araguaína", nesta cidade, com área de 637,13m², registrado no Serviço 
de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a 
publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da 
justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta 
Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 5002632-34.2011.8.27.2706 e a chave do 
processo: 123879349814. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos doze dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte um (12/05/2021). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciária, que digitei e conferi. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Curatela, Processo nº 
00169846720208272706, ajuizada por ADRIANA ALVES MATIAS, brasileira, viúva, do lar, inscrita no RG n° 5.758.402 SSP/TO 
e CPF n° 624.665.771-00, residente na Rua dos Bandeirantes, n° 230, Bairro Senador, Cep: 77813-700, cidade de Araguaína-
TO, em face de DIANE ALVES MATIAS, inscrita no RG sob o nº 397.902 - SSP/TO e CPF/MF sob o nº 728.296.991-49, 
residente no endereço acima, acometica/diagnosticada com Síndrome de Daw e desenvolvimento retardado. Pela Juíza, no 
evento 32, foi prolatada a r sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Ante o exposto e por tudo mais que dos autos 
consta, ACOLHO o pedido inicial com suporte no art. 762 do CPC/15 e para NOMEAR em substituição e por definitivo (evento 
04, DECDESPA1) a Requererente ADRIANA ALVES MATIAS como curadora da Requerida DIANE ALVES MATIAS, que 
deverá prestar compromisso nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC/15, e cumprir rigorosamente o disposto nos artigos 
1.740 à 1.762 do CCB/02, especialmente quanto à proibição de alienar eventuais bens da interditanda sem autorização do Juízo. 
A curatela será exercida por prazo indeterminado. DISPENSO a prestação de contas e balanços por ser pessoa de modestos 
recursos e a curatela já representar elevado ônus financeiro e pessoal, advertindo-se que a qualquer momento, se necessário, 
poderá a Curadora ser instada a prestar as contas, cuja dispensa vincula-se aos autos, e não ao encargo. Promova-se a 
retificação do polo passivo da ação via sistema E-Proc para a inclusão da Requerida DIANE ALVES MATIAS.Custas isentas 
ante o deferimento da gratuidade da justiça por ocasião da prolatação dessa Sentença.Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, data 
certificada pelo sistema eProc.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma 
da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 de abril de 2021. Eu, Sandra 
Maria Sales Belo Vinhal (JV), Técnica Judiciária que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 
Às partes e aos advogados 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006168-02.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALEXSANDRA ROSSI 
RÉU: OTILIA ROSA SCARPINI ROSSI 
Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado, EDEMILSON 
ROSSI ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados 
(EVENTO 31). 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001443-84.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HERMINIO PEREIRA DE BRITO 
Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (EVENTO 49). 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003014-95.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HERMINIO PEREIRA DE BRITO 
Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito, 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (EVENTO 41). 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 5003164-08.2011.8.27.2706 
Acusado: JOÃO BATISTA REIS SILVA 
 Vítima: Rosicleia Dias Ferreira 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): Rosicleia Dias 
Ferreira, brasileira, nascida em 25/12/1987, Filha de Ivanilde Ferreira da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 
107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de JOÃO BATISTA REIS SILVA, já qualificado nos 
autos, pelo crime descrito na denúncia. ...". 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, 14 de Maio de 2021. Eu, Matheus Augusto Coelho da Silva, lavrei e 
subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0009971-22.2017.8.27.2706 
Acusado: RAIMUNDO CHARLES COELHO SILVA 
Vítima: Edileuza Pereira da Silva 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): RAIMUNDO CHARLES COELHO 
SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 15.02.1972, natural de raguaína/TO, filho de Osório Rodrigues da Silva e de 
Maria Anália Coelho da Silva, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 
formulado na denúncia para CONDENAR RAIMUNDO CHARLES COELHO SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 
15.02.1972, natural de Araguaína/TO, filho de Osório Rodrigues da Silva e de Maria Anália Coelho da Silva, como incurso nas 
sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, aplicando-se o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06. ...". 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, 14 de Maio de 2021. Eu, Matheus Augusto Coelho da Silva, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0016039-51.2018.8.27.2706 
Acusado: J. Q. C. 
 Vítima: B. G. F. da S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): B. G. F. da S., brasileira, união 
estável, atendente, nascida aos 16/08/1997, em Araguaína/TO, filha de Maria Ângela Amancio Fernandes e Adriano Barbosa da 
Silva, CPF: 076.93.141-18, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado 
na denúncia para CONDENAR JAIME QUIRINO COSTA, brasileiro, união estável, comerciante, natural de Xinguara/PA, nascido 
aos 27.07.1982, filho de Ildebrando Machado Costa e Ivany Quirino Costa, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-
Lei 3.688/1941 e artigo 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material de crimes (artigo 69 do Código Penal), aplicando-se, 
relação à primeira infração, o disposto no art. 7º, inciso I, da Lei 11.340/06. ...". 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, 19 de Maio de 
2021. Eu, Matheus Augusto Coelho da Silva, lavrei e subscrevi. 
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ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc.- FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Reinvindicatória, Processo n° 50001423620118272707, chave 
para consulta n° 252087891914, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: BELGRANDO LOPES DE 
MENDONÇA, CPF: 307.510.631-34 e  Requerido(a): ETILEIDE JANE TEIXEIRA DA COSTA, CPF: 196.589.745-20, atualmente 
em local incerto e não sabido, e por este meio CITA-SE  o(a) requerido(a) de todos os termos da inicial, bem assim, para, 
querendo, responder a ação no prazo legal, ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora, (art. 334 NCPC). Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Defiro a citação 
por edital da parte requerida que está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, 
nomeio como curador especial para defender os interesses da parte requerida citada por edital, a Defensoria Pública de 
Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente nomeação, concedendo-lhe vistas ao processo 
pelo prazo de 15 (quinze) dias. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR 
Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de maio de 2020. Eu Hulda Maria 
Reis Alencar Marques, Técnica Judiciária que digitei.- Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR - - Titular da Vara Cível da 
Comarca de Araguatins/TO - 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002167-54.2018.8.27.2710, figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado ALESSANDRO LOPES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, 
lavrador,nascido aos 08/08/1995, natural de Augustinópolis – TO, filho de Francisco   Sousa   Rodrigues   e   Joana   Martins   
Lopes,   portador   do RG nº 1323512 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 065.171.661-65,residente na Rua Bom Jesus, Qd. 34, Lt. 
07, Centro, Sampaio–TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no 
evento 35. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo129, §9º e artigo 147 do 
Código Penal c/c artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/2006. E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente por estar em lugar 
incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-A a comparecer perante este Juízo, nas 
dependências do Fórum local, no dia 24 de junho de 2021, às 16h30min, a fim de participar da audiência de instrução e 
julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificada e interrogada, conforme disciplina a nova sistemática 
processual. Após a sua intimação, entrar em contato com o servidor BENONIAS FERREIRA GOMES, responsável em criar e 
organizar a sala de audiências virtuais, que lhes instruirá, em caso ou não de dúvidas acerca da videoconferência, devendo 
utilizar o seguinte canal de atendimento: (063) 9 9962-9401 (linha telefônica e whatsApp); e/ou pelo e-mail: benonias@tjto.jus.br. 
Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-
TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de maio de dois mil 
e vinte e um (20/05/2021). Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes, Técnico Judiciário, matricula 43074. ALAN IDE 
RIBEIRO DA SILVA. Juiz de Direito. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  - PRAZO:  20 DIAS 
A DOUTORA EMANUELA DA CUNHA GOMES, MMª. Juíza de Direito Titular desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, na 
forma da lei...FAZ SABER a todos quantos o presente edital de citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, 
tramita a Ação de Execução Fiscal  promovida pelo ESTADO DO TOCANTINS em desfavor do executado AGROPECUÁRIA RIO 
PALMA -  autos n.º 5000005-52.2005.8.27.271- CITO a parte executada na pessoa de seu representante legal, Sr. Eládio 
Carneiro e sua cônjuge se casado for, que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, para se manifestar acerca da 
penhora formalizada nos autos (evento 50), qual seja: "Uma gleba de terras, situada na Fazenda Livramento de propriedade do 
Sr. Eládio Carneiro, neste município de Aurora do Tocantins - TO, sendo de terras de cerrado, com uma área de 01 hectare, 
dentro de uma área de 38,72 hectares, a ser demarcada, devidamente registrada no Livro 2-F, Fl. 110, sob o n°. R-OI e M-1230 
datada em 26 de junho de 1996. Vendo o preço da praça e de compradores local, avalio no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 
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o hectare. Podendo, caso queira, ofertar embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposto no artigo 16 da Lei n.º 
6.830/80. Conforme os despachos dos eventos 58, 122 e  decisão do evento 130. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos, o MM Juiz acima especificado mandou expedir o presente edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado no 
Diário da Justiça, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 17/05/2021. Eu, 
Zulmira da Costa Silva, Servidora Judicial, digitei. Emanuela da Cunha Gomes - Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
Classe da Ação: Execução Fiscal 
Requerente: ESTADO DO TOCANTINS 
Requerida: HAROLDO DIAS DA SILVA E CIA LTDA. 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que tramita perante a  1ª Vara 
Cível de Colinas do Tocantins – TO os autos nº Nº 50009164820118272713, Execução Fiscal, em desfavor da parte requerida: 
Vanessa Dias Lago, a qual, fica pelo presidente edital intimada de todo teor da r. sentença Haroldo Dias da Silva e CIA LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n. 02.925.840/0001-90, na pessoa de seu representante legal, co endereço na Av. Tocantins, n. 629-A, 
Setor Rodoviário, Colinas do Tocantins - TO e/ou Haroldo Dias da Silva, inscrito no CPF sob o n. 433.721.201-91, residente 
na Av. Tocantins, n. 972, Centro, Colinas do Tocantins - TO e Rosirene Silverio de Souza Silva, inscrita no CPF sob o n. 
612.017.901-15, residente na Rua Amazonas, n. 106, Colinas do Tocantins – TO, para que, no devido prazo legal, caso queira, 
opor  embargos à execução acerca do valor contrito no evento 22, na forma do art. 16 da Lei n. 6.830/80, sob pena de a inércia 
caracterizar concordância tácita com conseqüente liberação do valor bloqueado, conforme decisão do evento 38. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado 
e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado do Tocantins. Colinas do Tocantins, 
eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. Colinas do 
Tocantins aos 17 dias do mês de maio de 2021. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Processo n. 0006150-81.2020.8.27.2713, JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara 
Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado ADÃO DOURADO DE JESUS, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em 10/11/1998, filho de Marilene Dourado de Sousa, CPF n° 045.930.071-78, residente na rua Colinas, s/n, setor 
Campinas, na cidade de Colinas do Tocantins/TO, nos autos de ação penal nº 0006150-81.2020.8.27.2713, por estar (em) em 
lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas 
do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 03 de dezembro de 2020. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, servidora de 
cartório, lavrei e subscrevi. Assinado eletronicamente por José Carlos Ferreira Machado Juiz de Direito. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colméia/TO, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc. FAZ SABER, a quantos o presente edital de citação com 
prazo de conhecimento de 20 dias, extraído do processo autos nº 0002628-77.2019.8.27.2714, REQUERENTE: ANA 
CAROLINA DE ALMEIDA SANTOS, REQUERIDA: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO e PELISÃO IPHONES que virem ou dela 
conhecimento tiverem que, por este edital CITAR: LUANA RAFAELA SILVA PELISÃO, brasileira, solteira, estudante de 
medicina, natural de Colméia-TO, nascida em 18/02/1993, filha de Jorge Pelisão e de Hosana Pereira Silva, RG n° 835.647 SSP-
TO, CPF: 041.600.181-57 e PELISÃO IPHONES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n°. 31.492.062/0001-91 
estando em lugar incerto e não sabido, para todos os termos da ação supra mencionada, para que, no prazo legal pague a dívida 
ou no prazo legal apresente contestação na referida ação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. 
Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...CITE-SE por via editalícia, nos termos do artigo 256, inciso II, do 
CPC...". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via 
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afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Colméia/TO, 24/05/2021. Eu_Zilvânia 
Pereira Miranda Machado, Técnica Judiciária, o digitei e subscrevo. (As) DR. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA - Juiz de Direito. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº 0000244-75.2018.8.27.2715  , que a justiça pública move contra o 
(a) acusado (a): VALDECI PEREIRA CAMPOS, brasileiro, nascido aos 29/10/1972 em Cristalândia/TO, filho de Salomão Alves 
Campos e Odete Cesar Pereira, atualmente em local incerto e não sabido, fica intimado(a)pelo presente sobre a designação de 
audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 01/06/2021 às 13:00 HS, na sala de audiências do fórum local, ficando, 
ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do 
Tocantins, aos 24 de maio de 2021. Eu ESTER ALVES OLIVEIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, Processo nº  0000717-61.2018.8.27.2715      , que a justiça pública move contra o 
(a) acusado (a): EDIVAN ALVES GOMES, brasileiro, solteiro, natural de CRISTALANDIA-TO, nascido em 14/10/1998, RG 
1292333 SSP-TO, CPF 061.422.111-04, filho de Valdivan Pereira Gomes E De Claudete Alves Pinto, atualmente em local incerto 
e não sabido, fica intimado(a)pelo presente sobre a designação de audiência de instrução e julgamento a se realizar no dia 
01/06/2021 às 17:00 HS, na sala de audiências do fórum local, ficando, ainda, ciente de que a sessão ocorrerá independente de 
seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. 
Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 24 de maio de 2021. Eu ESTER ALVES 
OLIVEIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0003894-59.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: LUIZ CLAUDIO DA SILVA 
Advogado: Otacílio Lima Ribeiro – OAB/TO 10257 
Requerido(a): BANCO PAN S.A. – CNPJ: Não consta 
Advogado: Não constituído 
Fica INTIMADA, a Parte Requerida/Recorrente, acima identificada; de todo o conteúdo do despacho prolatado no evento 49 
dos autos supracitados, a seguir transcrito: DESPACHO/DECISÃO: “Tendo em vista certidão constante do evento 47, intime-se 
a parte requerida/recorrente que providencie seu cadastro no Eproc, para posterior remessa dos autos à Turma Recursal, no 
prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Dianópolis-TO, 12/05/2021. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002836-21.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: DELZINHA FERNANDES LUSTOSA 
Advogada: Cláudia Rogéria Fernandes – OAB/TO 2350 
Requerido(a): BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. – CNPJ nº 71.371.686/0001-75 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 27), datada de 12/05/2021: DISPOSITIVO: “(...) Ante o exposto e com fulcro nos arts. 20 e 23 da Lei 
9.099/95, declaro o reclamado revel e confesso aos fatos alegados e não contestados na inicial, JULGANDO 
PROCEDENTE os pedidos formulados pela parte autora para tanto. a) DECLARO nulo o contrato nº  851379522-21, e 
consequentemente, com relação à este contrato, inexistente a relação jurídica entre as partes, assim, DETERMINO que a 
financeira ré, cancele o cartão de crédito e se abstenha de eventuais cobranças oriundas dessa relação inexistente, bem como 
se abstenha de incluir o nome da autora em lista restritiva de créditos (SPC, SERASA e outros) e, inclusive, no Sistema de 
Informações de Crédito - SCR/BACEN, sob pena de multa, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 
(seis mil reais) por ato descumprido, que incidirão a partir da intimação desta e serão revertida em favor da parte autora; b) 
CONDENO a parte reclamada, com fundamento no art. 42, §único, do Código de Defesa do Consumidor, ao pagamento 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4966 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 2021 10 

 

 
 

em dobro dos valores descontados, pois não pode se admitir como justificável a atitude do banco requerido, valor este que 
deverá sofrer a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês (art. 406 do CC/2002 e art. 161, § 1°, 
do CTN), ambos a partir do desconto indevido de cada parcela, forte na súmula 54 do STJ; c) CONDENO a parte reclamada ao 
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), incidindo correção monetária desde a data 
do arbitramento e juros de mora à razão de 1% desde a data do efetivo prejuízo (junho/2012)(art. 398 do CC, Súmulas 54 e 362 
do STJ), e por conseguinte, d) DETERMINO à parte reclamante a devolução do valor recebido da reclamada, corrigido 
monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo depósito na conta corrente do autor (01/03/2017), que poderá ser 
compensado pela parte requerida, descontando da quantia a ser devolvida pelos descontos indevidos. Por conseguinte, nos 
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO. Defiro a justiça gratuita a parte requerente, tendo em vista extrato de comprovando o valor do benefício requerido pela 
autora. Sem custas e sem honorários nos termos do art. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em 
julgado, dê-se baixa definitiva. Dianópolis-TO, data certificada no sistema. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla 
Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 00020319320198272719 
Chave de segurança n. 502224912519 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: ANTONIA SABINO DOS SANTOS 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e respectiva Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação curatela, Processo nº 
00020319320198272719, CHAVE nº 502224912519, requerida por ANTONIA SABINO DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, 
portadora do Registro Geral n.º 2886819 SSP/GO e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas n.° 534.624.081-00, residente e 
domiciliada na Avenida Fernando Henrique Cardoso, Casa 37, Setor Aeroporto, Formoso do Araguaia – TO, CEP: 77.470-000, 
em face DEUSIRENE SABINO DOS SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, nascida em 04/05/1987, inscrita no CPF sob n° 
715.792.891-42, residente e domiciliado na Avenida Fernando Henrique Cardoso, Casa 37, Setor Aeroporto, Formoso do 
Araguaia – TO, CEP: 77.470-000. Pela MM. Juíza, no (evento-50), foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em virtude da anuência ministerial, acolho o 
pedido formulado na peça vestibular e DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de Deusirene Sabino dos Santos, o que faço com 
suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 do Código de Processo Civil, para declarar a incapacidade para os atos 
da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, como emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, ressalvados aqueles destinados aos seus 
gastos mensais ordinários, e nomeio-lhe CURADORA sua mãe  Antônia Sabino dos Santos, ora requerente, nos termos do 
§2º do art. 1.775 do Código Civil c/c art. 747 do Código de Processo Civil, para a prática de todos os atos da vida civil. Via de 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de 
Processo Civil. Sem honorários. Ciência ao Ministério Público. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 
Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, no DJ do TJTO e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Dispensada 
a publicação na imprensa local, por inexistente neste município, bem como por ter sido a parte autora beneficiária da justiça 
gratuita, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores ocorre 
com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no sistema e-proc do TJTO. Finalmente, a publicação na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo 
funcionamento. Anoto a desnecessidade de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto, conforme disposto no 
§1º do artigo 85 da Lei nº 13.146/2015, a definição da curatela não alcança o direito a voto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas devidas. Formoso do Araguaia, 07/04/2021. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins aos 24 de maio de 2021. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, JUÍZA DE DIREITO. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí - Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
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corre seus trâmites legais, um requerimento de Medida Protetiva de Urgência em favor da vítima: KELLY RAUANNY BELMIRO 
PEREIRA, como Autora, move contra RAFAEL CASSIO LOPES BEZERRA, brasileiro, solteiro, borracheiro, filho de Sebastiana 
Lopes Aleixo Bezerra, nascido aos 02.03.1991, Av. Bernardo Sayão, s/n, "Greed Borracharia", centro, Presidente 
Kennedy/TO, estando atualmente em endereço incerto e não sabido. FICA INTIMADO PELO PRESENTE, das seguintes 
medidas protetivas de urgência: a) I - Obrigação de manter-se afastado da pretensa vítima, seus familiares e das testemunhas, 
por uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. Advirtindo ainda, o agressor que o descumprimento da presente decisão 
poderá ensejar a decretação da sua prisão preventiva (art. 313, III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei n°. 
11.340/2006). Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de Maio do ano 
de dois mil e vinte e um (21/05/2021). Elaborado e conferido por mim, Aurenívea Souza Oliveira, Téc. Judiciáira de 1.ª 
Instância, certificando reconhecer a assinatura do magistrado abaixo que mandou expedir o presente. 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
CARTA PRECATÓRIA: 0004589-58.2021.827.2722 
Ação: ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA 
Juízo de Origem: VARA CÍVEL DO RIACHO FUNDO - DF 
Processo de Origem: 0704599-88.2018.8.07.0017 
Requerente: RISES MERCIA DE SOUZA 
Advogada: DANIELA CRISTINA FERREIRA MACHADO DOS SANTOS – OAB/DF 45.046 
Requeridos: LEOPOLDO DE AMORIM E OUTROS 
Finalidade: Citação 
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 4): “Vistos, 1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
recolhimento das custas, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 – Assim, aguarde-se o preparo da presente 
carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, conclusos. 3 -  
[...]. Às providências. Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito” 
 

1ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0006990-35.2018.8.27.2722  – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS 
AUTOR: JOÃO BATISTA BARBOSA 
RÉU: M. B. representada por MARIA ALVES DE MORAIS 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de M. B., nascida em 13 de setembro de 2001, brasileira, casada, menor púbere, assistida por sua 
genitora MARIA ALVES DE MORAIS, demais qualificações ignoradas, da sentença proferida nos autos em epígrafe. 
SENTENÇA: “Vistos etc. (...) ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se. Após, arquive-
se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. ” (a) EDILENE EREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
– JUÍZA DE DIREITO. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 24 de maio de 2021. 
Eu (Tonia de Carvalho Naves), Técnica Judiciária que digitei e conferi. 

EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito 

 

2ª vara cível 

Intimações às partes 
Autos n.º: 0005305-22.2020.8.27.2722 
Ação: Procedimento Comum 
Requerente: WANDRESON OLIVEIRA ARRUDA 
Advogado(a): Dra. ELISETE PEREIRA DUTRA   TO010308 
Requerido(a): SANTOS E MEDEIROS LTDA 
Advogado(a) não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, para:CONDENAR a requerida ao pagamento de danos materiais referentes ao conserto do 
caminhão do autor no importe de R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) acrescidos de correção monetária e juros a contar 
do ato ilícito conforme fundamentação acima. (Súmulas 43 e 54 do STJ).Atento ao princípio dos ônus sucumbências, condeno as 
partes ao pagamento de custas a razão de 90% pelo autor e 10% pela requerida; e honorários advocatícios de um para o outro, 
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fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor sucumbido, cuja exigibilidade suspendo em face do autor por estar amparado 
pela gratuidade judiciária.Publique-se e registre-se pelo sistema eproc.Intimem-se. Após o trânsito em julgado em não havendo 
qualquer requerimento das  partes no prazo legal, arquivem-se os autos com remessa à COJUN.Gurupi, 18 de março de 2021. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
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  0000204-38.2019.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por MATHEUS FELIPE PEREIRA SILVA e GILDETE PEREIRA SILVA em face de GAME7 COMERCIAL LTDA 
EPP, e por este meio INTIMA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 14.115,52(quatorze mil, cento e quinze reais, cinquenta 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 641486482819, 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 dezenove de abril de 2021. Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc.Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0003004-68.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
TARCILA BARBOSA MARINHO em face de JORGE MORAIS DA SILVA, e por este meio CITA eventuais terceiros 
interessados, incertos e desconhecidos, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão 
e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na 
inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será 
através da Chave n.º 190607058121, 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 05 de abril de 2021. Eu ____, Walber Pimentel de Oliveira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PROCESSO Nº 0001001-15.2017.8.27.2712 
CHAVE Nº 607167917217LINK: http://eproc.tjto.jus.br 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS               (JUSTIÇA GRATUITA) 
2º PUBLICAÇÃO 
DOUTOR JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Mm. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de GUARDA, autuada 
sob o nº 0001001-15.2017.827.2712, proposta por MANUEL BRAGA SOUSA e OUTROS..., em relação a   CARLOS   CRUZ   
DA   SILVA   e   ESMERALDINA   DOS   SANTOS   LIMA. Sendo o mesmo para CITAR a Senhora - ESMERALDINA DOS 
SANTOS LIMA, residente atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que, ciente dos termos da demanda, ofereça 
contestação ao pedido inicial, querendo, no prazo de 15 quinze) dias, na forma dos arts. 152, caput, do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, 335 e 344 do novo Código de Processo Civil. Conforme cópia da decisão que segue em anexo, atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, querendo, para responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 
fazendo, presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na peça exordial, na forma do artigo 257 do Código de Processo Civil, 
com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 19 (dezenove) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e um (2021). E, para constar, eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Autos nº 5000027-66.2008.8.27.2724 
Chave consulta: 894668523014 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: Procedimento Comum Cível 
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Requerente: O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO MUNICIPIO DE ITAGUATINSSINTEMI 
CLAUDENILDO ALVES DA SILVA 
Requerido: ALIANÇA MISSIONARIA EVANGELIZADORA DO BRASIL 
O Doutor LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - titular do Juízo da 1ª Escrivania Cível de Itaguatins, com atribuições na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR 
ALIANÇA MISSIONARIA EVANGELIZADORA DO BRASIL, Instituição jurídica, na pessoa de seu representante legal, e que 
atualmente encontra-se em local não sabido, para querendo, responder em 15 (quinze) dias aos termos da presente ação, sob 
pena de revelia e confissão dos fatos apurados na peça inicial deste processo. Tudo de conformidade com o despacho exarado 
no evento 39 dos autos supracitados, a seguir transcrito:” defiro o pedido de citação por edital, devendo o cartório observar as 
regras do art. 257 do Código de Processo Civil, com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário 
da Justiça eletrônico, e subsequente associação da Defensoria Pública para contraditório constitucional para a hipótese de 
revelia (inciso II do art. 72 do CPC). Itaguatins - TO em 10/12/2020. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA, Juiz de direito”. Eu, 
Sandra Ma. Rocha Silva, Servidora de Secretaria que digitei. Assinado eletronicamente por JEFFERSON ASEVEDO RAMOS. 
Data do sistema. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS      (JUSTIÇA GRATUITA) 
Processo nº 0000095-54.2019.8.27.2712 - Adoção 
Chave nº 881946593019 
Link para acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Autor: - Antonio Gomes Rocha 
Advogado: Defensor Público 
Réu: Luis Gomes da Silva 
DOUTOR Jefferson David Asevedo Ramos, Mm. Juiz de Direito respondendo pela COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de Adoção, autuada 
sob o nº 0000095-54.2019.8.27.2712, proposta por – Antonio Gomes Rocha, em relação a Luis Gomes da Silva. Sendo o mesmo 
para CITAR o Senhor e LUIS GOMES DA SILVA, filho de João Gomes da Silva e Ângela de Freitas de Jesus, residente e 
domiciliado em local incerto e não sabido, querendo, para responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 
fazendo, presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na peça exordial, e nos termos do inciso II, do art. 256 do CPC. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e um (26.02.2021). E, para constar, eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA E CURATELA    (JUSTIÇA GRATUITA) 
2ª PUBLICAÇÃO 
DOUTOR   JEFFERSON   DAVID   ASEVEDO   RAMOS, Mm.   JUIZ   DE   DIREITO   respondendo pela COMARCA DE 
ITAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...  FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de 
Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os 
autos da Ação de CURATELA autuada sob o nº 0000244-89.2015.8.27.2712, proposta por RAQUELINA DA CONCEIÇÃO 
SILVA, em face de RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA.  Pelo MM.  Juiz de Direito, foi decretada a interdição de RAQUEL DA 
CONCEIÇÃO SILVA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 011.751.001-70, portador do RG nº 367.247 SSP/TO, residente e 
domiciliado Povoado Taboa, s/n° (próximo à escola do povoado), Zona Rural, Axixá do Tocantins –TO, CEP:77930-000, 
conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “... É o breve relatório. Decido. Primeiramente, destaca-se 
que a presente demanda fora ajuizada antes da vigência da lei nº 13.146/2015, contudo, por se tratar de alterações alusivas ao 
estado da pessoa (deficiente), enquanto está sujeita de direitos, a referida legislação tem aplicação imediata mesmo aos 
processos já em tramitação. Destaque-se, também, a possibilidade de julgamento antecipado eis que as provas documentais, 
especialmente o laudo médico psiquiátrico mostram-se à análise da incapacidade do interditando. Na presente demanda, 
constata-se que a autora é parte legítima para intentar com a ação de interdição, uma vez que se encontra no rol taxativo 
descrito no art. 747, do NCPC, in verbis: Art. 747. A interdição pode ser promovida: I -pelo cônjuge ou companheiro; II -pelos 
parentes ou tutores; (grifo nosso); III -pelo representante da entidade em que se encontra abrigado o interditando; IV -pelo 
Ministério Público. Parágrafo único.  A legitimidade deverá ser comprovada por documentação que acompanhe a petição inicial. 
Pois bem, feitas estas considerações iniciais, no mérito impõe-se a verificação se a interditanda sofre de enfermidade e se está 
se encontra ou não abarcada pelas hipóteses legais que tratam da incapacidade de fato já que o Código Civil em vigor considera 
que são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, apenas os menores de 16 (dezesseis) anos. 
Prevê ainda o art. 4º do CC/2002, que: "São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I -os maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos; II -os ébrios habituais e os viciados em tóxico; III -aqueles que, por causa transitória ou 
permanente,  não  puderem  exprimir  sua  vontade;  IV –os  pródigos",  ou  seja,  a  atual  legislação  em  vigor  limitou  apenas  
os menores  de  16  anos  como  absolutamente  incapazes,  o  que  leva  a  crer  que  todas  as  pessoas  com  deficiência,  em  
regra,  são plenamente  capazes  para  os  atos  da  vida  civil.  No caso dos autos, justifica-se uma interdição parcial, tendo em 
vista que a interditanda é portadora de "Retardo Mental Grave CID 10 F72", sendo esta, doença grave e incurável, conforme 
estabelecido pelo laudo médico psiquiátrico, impondo-se, pois, o deferimento do pleito, mediante a nomeação de curador, 
contudo sem alicerçar declaração de incapacidade civil absoluta. Diante do Exposto, julgo procedente o pedido, para 
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DECRETAR, em analogia ao art. Art. 4º.inc. III, c/c art. 1.767, inc. I, ambos do Código Civil/2002, assim como nos arts. 84 e 
seguintes da Lei nº 13.146/15, a interdição parcial de RAQUEL DA CONCEIÇÃO SILVA, nomeando-lhe curador RAQUELINA 
CONCEIÇÃO SILVA, sob compromisso, submetendo-a aos limites estabelecidos no Art.1.782 do Código Civil/2002 extinguindo o 
feito com resolução de mérito, nos termos do que dispõe o art.  487, I, do Novo Código de Processo Civil.  Procedam-se às 
publicações previstas no art. 755, §3º, do Novo Código de Processo Civil e a   expedição de termo de curatela, dispensando a 
prestação de caução (art.  1.745,   parágrafo único, c/c art.  1.774, ambos do Código Civil) assim como a prestação de contas 
previamente determinada, podendo ser exigida a qualquer tempo mediante provocação (art. 84, §4º, da Lei nº 13.146/15). Custas 
processuais a serem suportadas pelo autor, as quais suspendo, pelo prazo de cinco anos, conforme inteligência do art.  98, §§2º 
e 3º do NCPC.  Intime-se o curador para o compromisso acima determinado.  Comunique-se ao Cartório de Registro Civil de 
Axixá do Tocantins, para conhecimento e para fins de alimentação dos sistemas. Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério 
Público. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais. Axixá do Tocantins, data do protocolo eletrônico. JOSÉ 
ROBERTO FERREIRA RIBEIRO Juiz de Direito”.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado  do 
Tocantins, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um. E para constar, eu, Sandra Ma. Rocha Silva, 
Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000366-54.2015.8.27.2728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente: JOSEILDE RIBEIRO DE MORAIS SILVA, brasileira, casada, manicure, portadora da CI/RG Nº. 4573940 SSP/GO, 
inscrita no CPF sob o 000.947.801-96 respectivamente, residente em Av. Rio Sono, n. 22, Centro, Lagoa do Tocantins, com 
referência à interdição de SAMARA MORAIS DA SILVA brasileira, solteira, aposentada, portadora da CI/RG Nº. 5.804.645 
SSP/GO, inscrita no CPF sob o 756.972.541-72, residente e domiciliada em Av. Rio Sono, n. 22, Centro, Lagoa do Tocantins, e 
nos termos da Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 02/09/2020, no evento: 125, foi decretada a 
interdição de SAMARA MORAIS DA SILVA, e nomeado(a) como curador(a), JOSEILDE RIBEIRO DE MORAIS SILVA, para 
representá-la na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma 
disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO, aos 19 
de maio de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei. 

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000865-33.2018.8.27.2728 , Ação de Interdição, tendo como 
requerente: DOMINGOS ALVES GLORIA, inscrito no CPF n. 772.553.211-00, com referência à interdição de MARIA MADALENA 
ALVES COSTA, brasileira, viúva, aposentada, portadora da Carteira de Identidade RG n. 1.465.692, SSP/TO, inscrita no CPF 
sob o n. 360.848.831-68, residente e domiciliada em Rua Getulio Vargas, s/n, Centro, Novo Acordo-TO, e nos termos da 
Sentença proferida pela Juíza de Direito desta Comarca, datada de 20/08/2020, no evento: 78, foi decretada a interdição de 
MARIA MADALENA ALVES COSTA, e nomeado(a) como curador(a), DOMINGOS ALVES GLORIA, para representá-la na 
prática dos atos da vida civil. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 
do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 19 de maio de 2021. Eu, 
Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de Cartório, o digitei.  

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 1ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000659-24.2015.8.27.2728 , Ação de Interdição, tendo como 
requerente o ANTONIO LUIZ PEREIRA PUGAS, com referência à interdição de MANOEL CLITON REIS PUGAS, MANOEL 
CLITON REIS PUGAS, brasileiro, solteiro, aposentado, portador da Carteira de Identidade RG n. 666.445 via SSP/TO, residente 
e domiciliado na AVENIDA JALAPÃO, S/Nº, SÃO FÉLIX DO TOCANTINS, e nos termos da Sentença proferida pela Juíza de 
Direito desta Comarca, datada de 30/03/2021, no evento 83, foi decretada a interdição de MANOEL CLITON REIS PUGAS, e 
nomeado(a) como curador(a), ANTÔNIO LUIS PEREIRA PUGAS, para representá-lo na prática dos atos da vida civil. Para 
efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. 
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DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 19 de maio de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, 
Auxiliar de Cartório, o digitei.  

ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS  
JUIZA DE DIREITO 

 
EDITAL DE 2ª PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora Aline Marinho Bailão Iglesias, Titular na Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins,na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita os autos 0000486-29.2017.8.27.2728, Ação de Interdição, tendo como 
requerente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, com referência à interdição de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA 
NETO, brasileiro, solteiro, RG 1.034.424 SSP/TO, CPF 025.483.811-10, filho de Pedro Celestino Pereira Gomes e Luiza da Silva 
Gomes, nascido em 22/02/1930, em São Félix do Tocantins/TO, residente e domiciliado na Avenida Maranhão Quadra 08, Lote 
10, Centro, São Félix do Tocantins/TO, CEP nº 77.605.000, e nos termos da Sentença proferida pela Juíza de Direito desta 
Comarca, datada de 02/10/2020, no evento 47, foi decretada a interdição de JOSÉ RIBEIRO DA SILVA NETO, e nomeado(a) 
como curador(a), JOÃO BATISTA GONÇALVES RIBEIRO, para representá-lo na prática dos atos da vida civil. Para efeitos de 
direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de Processo Civil. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Novo Acordo-TO., aos 19 de maio de 2021. Eu, Fernanda Glória Amaral, Auxiliar de 
Cartório, o digitei. 

 ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIA  
JUIZA DE DIREITO 

 

PALMAS 
2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)  
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos Ação MONITÓRIA registrada sob o n.º  0001030-09.2020.8.27.272  na qual figura como 
requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido ELIVAM DE SOUSA FERREIRA,  MARIA NERES DE SOUZA BEZERRA. É O 
presente para CITAR a requerida MARIA NERES DE SOUZA FERREIRA, brasileira, nascida em 12/01/1963, portador do CPF 
827.387.501-68 e do RG nº 2888163/SSP/TO,  para no prazo de 15 (quinze) dias dar cumprimento ao pagamento de honorários 
advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do NCPC, restando desde já ressaltado que caso o 
requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme disposição do §1º do mencionado dispositivo legal, 
podendo no prazo acima estipulado oferecer embargos tudo conforme despacho a seguir transcrito: "Determino seja expedido 
mandado de pagamento, de entrega de coisa ou de execução de obrigação de fazer/não fazer, com prazo de 15 (quinze) dias 
para cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 05% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 701 do 
NCPC, restando desde já ressaltado que caso o requerido cumpra o respectivo mandado ficará isento de custas conforme 
disposição do §1- do mencionado dispositivo legal. No prazo estipulado acima o requerido poderá oferecer embargos os quais 
suspenderão o respectivo mandado e não dependerão de prévia segurança do juízo, sendo os mesmos processados nos 
próprios autos, pelo procedimento ordinário, nos termos do art. 702 do NCPC. Em não havendo oposição dos embargos 
monitórios previstos no art. 702, aplicar-se-á o disposto no art. 496 , observando-se, a seguir, no que couber, o Título II do Livro I 
da Parte Especial. Cite-se. Cumpra-se. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o 
MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, 19/05/2021. Eu, Elizângela Alves 
Barros, Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)                                                                                    
 O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E COM 
PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA, registrada sob o n.º 0024466-31.2019.8.27.2729 
na qual figura como requerente HILARIO FONSECA MIRANDA e requeridos ESTADO DO TOCANTINS, ANTONIO JOSÉ 
GOMES. É O presente para CITAR a parte requerida ANTONIO JOSÉ GOMES, portador do CPF Nº 917.156.521-34, estando 
em lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo 
de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do 
NCPC. Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do 
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 21 de maio de 
2021. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) H. E. SERIGRAFIA 
LTDA ME CNPJ/CPF: 00.127.780/0001-35, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00401641420188272729 que lhe move a 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO o Executado(a) supra citado(a) para, no prazo de quinze(15) 
dias, apresentar, caso queira, as contrarrazões à apelação interposta nos autos., por fim NOMEIE-SE o próprio executado, 
advertindo-o do encargo e dos termos do art. 161 do NCPC..  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de março de 2018. (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 00112637520148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado AYLANDY VIRGINEA DO NASCIMENTO BEZERRA. CNPJ/CPF nº 
08.507.765/0001-24 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 00208083320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado GERSON DE MENEZES SILVA. CNPJ/CPF nº 16.685.577/0001-14 
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 00437664720178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado IVANILSON LEDO NEVES. CNPJ/CPF nº 471.041.475-
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. 
 
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 00205164820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ANTONIO JUNIOR RIBEIRO BRITO. CNPJ/CPF nº 
18.377.659/0001-27 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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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DIAS CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 12.131.762/0001-06, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00493701820198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190029386, inscrita em 
24/05/2019, referente à TLF; 20190029387, inscrita em 24/05/2019, referente à MUL-MAMB; 20190029388, inscrita em 
24/05/2019, referente à ISS-NFSE-RF; 20190029389, inscrita em 24/05/2019, referente à TLS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.903,16 (Quatro Mil e Novecentos e Três Reais e Dezesseis Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), Diário 
da Justiça nº 4302, de 09 de julho de 2018), na forma da lei determina a CITAÇÃO do (a) executado (a) JULIO CEZAR DE 
SOUZA FAVACHO– CNPJ/CPF: 001.807.483-94 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00515353820198272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como sua INTIMAÇÃO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, caso 
queira, as contrarrazões à apelação interposta nos autos.  Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão -  Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  ESPOLIO DE JOSUE PEREIRA DA SILVA. CNPJ/CPF: 044.702.733-68, 
 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00505247120198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190026631, 
inscrita em 28/08/2018, referente à IPTU-REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
2.690,64 (Dois Mil e Seiscentos e Noventa Reais e Sessenta e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PRIME - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA, 
CNPJ/CPF: 07.600.714/0001-80, e sócios; CELIO FIDELIS RODRIGUES, CNPJ/CPF. 140.926.706-72, FREDERICO AUGUSTO 
SOARES PALMARES, CPF. 758.152. 146-04; por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00417253920198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). C-1653/201, inscrita em 24/04/2019, referente à ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de e R$ 866.829,76 (oitocentos e sessenta e seis mil oitocentos e vinte e nove reais e setenta e seis 
centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
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especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 07 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  ESPOLIO DE TEREZINHA RANGEL ABRANCHES CNPJ/CPF: 
293.150.852-72,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00504510220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20190026020, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU-REV; 20190026021, inscrita em 04/01/2019, referente à IPTU-REV; 
20190026022, inscrita em 06/03/2017, referente à COSIP; 20190026023, inscrita em 06/03/2017, referente à IPTU, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.767,92 (Dois Mil e Setecentos e Sessenta e Sete Reais e 
Noventa e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: DALKA DO BRASIL LTDA – ACQUALIMP CNPJ/CPF: 04.120.719/0012-
70 bem como dos sócios executados: GRUPO ROTOPLASAS DE CV CNPJ/CPF: 12.125.981/0001-82 e ROTOPLAS DE 
LATINOAMERICAS DE CV CNPJ: 05.733.065/0001-60, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00484738720198272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1872/2019, inscrita em 17/05/2019, referente à Auto de Infração -  ICMS, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 771.726,94 (setecentos e setenta e um mil setecentos e vinte e 
seis reais e noventa e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALMEIDA E FERRO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.651.232/0001-63, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00384568920198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4023/2017, inscrita em 
11/07/2017, referente à PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 39.187,16 (trinta e 
nove mil cento e oitenta e sete reais e dezesseis centavos); que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 
07 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ALANJONES QUEIROZ RAMOS DE JESUS CNPJ/CPF: 007.065.131-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00444486520188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180008716, 
inscrita em 06/03/2017, referente à TLF; 20180008717, inscrita em 06/03/2017, referente à ISS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.055,36 (Dois Mil e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Seis Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ASFAG-CENTRO ATACADISTA DE GOIANIA LTDA-ME CNPJ/CPF: 
05.359.649/0002-06 bem como da sócia: ELIANE APARECIDA BASTOS CPF: 845.435.581-20, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
nº 50006383820078272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-917/2007, inscrita em 07/03/2007, referente à IDNR; 
A-914/2007, inscrita em 07/03/2007, referente à IDNR, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 4.457,04 (quatro mil quatrocentos e cinqüenta e sete reais e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ANDRESON JOSÉ FERREIRA MEDEIROS CNPJ/CPF: 03.214.811/0001-
83 bem como do sócio: ANDRESON JOSÉ FERREIRA DE MEDEIROS CPF: 045.348.556-13, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
nº 50006063320078272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-4475/2007, inscrita em 14/09/2007, referente à ICMS; 
A-4476/2007, inscrita em 14/09/2007, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 6.054,90 (seis mil e cinqüenta e quatro reais e noventa centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do (s) sócio (s) executado (s): MAURO ADRIANO RIBEIRO CPF: 221.253.531-72, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50006270920078272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1687/2007, inscrita em 
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13/04/2007, referente à ICMS; A-1709/2007, inscrita em 16/04/2007, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 920.719,64 (novecentos e vinte mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e quatro 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAP COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 
CNPJ/CPF: 01.127.023/0001-24 bem como do sócio: GEREMIAS CHAGAS RIBEIRO CPF: 035.742.022-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50012174920088272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1199/2008, inscrita em 
28/03/2008, referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 35.809,15 (trinta e 
cinco mil, oitocentos e nove reais e quinze centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do (s) sócio (s) executado (s): ELIZANGELA SOARES DE FREITAS CPF: 914.392.481-
68 e MARCUS VINICIUS FREITAS DO CARMO CPF: 016.406.681-01, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
 50014423520098272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090000091, inscrita em 27/01/2006, referente à TXL; 
20090000092, inscrita em 12/03/2008, referente à TXL; 20090000093, inscrita em 13/01/2009, referente à TXL, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.234,00 (um mil duzentos e trinta e quatro reais), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do (s) sócio (s) executado (s): CRISTIANE MOREIRA REIS SALES CPF: 876.442.401-44, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50023080920108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090074478, 
inscrita em 13/01/2009, referente à TXL-SANIT; 21428.111.100115.9, inscrita em 27/01/2006, referente à TXL-FUNC, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 915,07 (novecentos e quinze reais e sete centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
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perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do (s) sócio (s) executado (s): ROSIBEL APARECIDA ROMERA DOS SANTOS CPF: 
836.842.471-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50005526220108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20090074609, inscrita em 13/01/2009, referente à TXL-FUNC; 21426.26.98674.9, inscrita em 27/01/2006, referente à TXL-
FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 915,81 (novecentos e quinze reais e oitenta e 
um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS         
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  SOLANGE SHIGUE TINEN. CNPJ/CPF: 075.802.338-35,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00317673420168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160007726, inscrita em 
05/02/2014, referente à TLF; 20160007727, inscrita em 05/02/2014, referente à TLS - TX LIC SANITARIA; 20160007728, 
inscrita em 06/01/2016 referente à TLHE - TX LIC HORARIO ESPECIAL; 20160007729 inscrita em 25/03/2015, referente à 
TLF; 20160007730, inscrita em 25/03/2015, referente à TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 1.838,86 (Um Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  H R C COM DE MAT DIDAT E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA. 
CNPJ/CPF: 07.091.676/0005-00,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00349256820148272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) 
de Dívida Ativa nº(S). 20140028946, inscrita em 05/02/2014, referente à TLF;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 2.394,49 (Dois Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos),que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado:  ZHOU YU. CNPJ/CPF: 669.006.383-68,  por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - 
nº  00313720320208272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2101/2017 inscrita em 19/10/2017 referente à ICMS ;  
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ $ 69.933,35 (sessenta e nove mil novecentos e trinta 
e tres reais e trinta e cinco centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e sócio :  PONTO CERTO SUPERMERCADO EIRELI – ME. CNPJ/CPF: 
13.671.143/0001-77 e ANTONIO DE SOUZA NETO, CPF: 701.930.602-05, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
 00120150820188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).C-3315/2017  inscrita em 19/12/2017 referente à ICMS ;  
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ $ $ 603.923,39 (seiscentos e tres mil novecentos e 
vinte e tres reais e trinta e nove centavos)que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 21 de 
maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e seus sócios: TOK CELULAR COMERCIO DE APARELHOS 
CELULARES LTDA . CNPJ/CPF: 04.201.896/0001-28 ,ANA CLAUDIA BERTOLDO DE OLIVEIRA FERREIRA .CNPJ/CPF: 
026.764.426-43, SEBASTIÃO INACIO FERREIRA  . CNPJ/CPF: 053.206.071-72 estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
 50004398420058272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL , bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1969/2005 inscrita em 08/08/2005, referente à ICMS; 
A-1970/2005, inscrita em 08/08/05, referente à ICMS; A-1997/2005, inscrita em05/08/2005, referente à ICMS; A-1996/2005, 
inscrita em 05/08/2005, referente à ICMS ;A-1999/2005, inscrita em 05/08/2005, referente à ICMS;A-2021/2005, inscrita em 
08/08/2005, referente à ICMS;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 317.945,58( trezentos 
e dezessete mil  e novecentos e quarenta em cinco reais  e cinqüenta e oito centavos ) que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado e sócio: DROGARIA DROGAVAN LTDA . CNPJ/CPF: 03.476.351/0001-61 
e FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CPF: 935.417.161-34. GERSON CARDOSO DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 950.173.302-59 
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por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50004346220058272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1613/2005 
inscrita em 20/06/2005  referente à ICMS ;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$  4.168,19 
(quatro mil cento e sessenta em oito reais e dezenove  centavos)que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 24 de maio de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0001932-19.2021.8.27.2731 
Requerente:  GABRIELLY CARVALHO DE ALMEIDA 
Requerido: ALEX GOMES FEITOZA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que GABRIELLY CARVALHO DE ALMEIDA, representante, move em desfavor do representado: ALEX GOMES 
FEITOZA, e, como encontra-se a VÍTIMA GABRIELLY CARVALHO DE ALMEIDA, brasileira, união estável, natural de Paraíso 
do Tocantins-TO, nascida em 15/08/2003, filha de Paulo Franco Pereira de Almeida e Maria Rita Carvalho Pinheiro, inscrita pelo 
CPF nº 071.580.081-77, residente e domiciliada na Rua Quatorze Rua 2, S/N, Divinópolis-TO, em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO exarada nos 
autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "Ante o exposto, CONCEDO a medida protetiva postulada e, por 
conseguinte, com fundamento na Lei n° 11.340/2006, DETERMINO ao requerido : 

1. A  proibição  de  se aproximar  de     GABRIELLY CARVALHO DE ALMEIDA , devendo manter distância mínima 
desta de 200 (duzentos) metros e 

2. A proibição de manter  contato com    GABRIELLY CARVALHO DE ALMEIDA, por qualquer meio de comunicação. 

A medida protetiva acima deferida vigorará pelo prazo decadencial de seis meses (até 4.11.2021), findo o qual, não havendo o 
ajuizamento das demandas cíveis ou criminais pertinentes, terá sua eficácia cessada. 
No mandado deverá constar a advertência de que o descumprimento da decisão poderá ensejar a decretação da prisão 
preventiva, caso a autora venha a representar criminalmente (artigo 313, inciso IV, do Código de Processo Penal e artigo 20 da 
Lei Maria da Penha), ou a imposição de multa  (§ 4º do artigo 22, da LMP c/c o § 5º do art. 461, do  CPC). Em caso de 
obstrução ao cumprimento da presente ordem, será preso e autuado em flagrante por crime de desobediência à ordem 
judicial. 
Advirta-se a vítima de que deverá comunicar a este Juízo tanto o eventual descumprimento da medida protetiva pelo 
agressor, quanto posterior reconciliação do casal ou cessação da situação de violência. 
Cite-se o requerido para que, caso queira, ofereça defesa, por meio de advogado ou defensor público, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 802, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo 
requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela requerente (artigo 803, CPC). Intimem-se vítima e requerido. Ciência ao 
Ministério Público (artigos 19, § 1º, parte final, 25 e 26, da Lei nº 11.340/2006) e à Defensoria Pública. ESTA DECISÃO SERVE 
COMO MANDADO." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (21 de Maio de 2021). (21/05/2021). Eu ___ 
(MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA 
Prazo: 15 (quinze) dias. 
Autos sob nº 0001938-26.2021.8.27.2731 
Requerente: MARINILDE DE SOUSA 
Requerido: JACOB BATISTA PEREIRA 
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RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, uma representação por Medidas Protetivas de Urgência previstas na Lei Federal n.º 
11.340/06, em que MARINILDE DE SOUSA, representante, move em desfavor do representado: JACOB BATISTA 
PEREIRA, brasileiro, casado, nascido em 25/04/1996, inscrito no CPF nº 504.915.391-34, filho de Eudiviges Batista Pereira, 
residente e domiciliado na Rua Firmino Mendes, nº 920, Setor Centro, Paraíso do Tocantins-TO, e, como encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da DECISÃO exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva assim dispõe: "No mais, impõe-se a proibição de condutas 
com aplicação de medidas protetivas à parte indicada como agressora e em prol da(s) autora(s). Diante do exposto e por ora, 
fica o requerimento deferido pelo prazo de 06 (seis) meses, pelo que DETERMINO a JACOB BATISTA PEREIRA, 
qualificado nos autos, que: 
1. NÃO SE APROXIME DA OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS, DEVENDO MANTER DISTÂNCIA MÍNIMA 
DESTES DE 200 (DUZENTOS) METROS, AINDA QUE SEJA EM LUGARES PÚBLICOS;  
2. NÃO MANTENHA CONTATO COM A OFENDIDA, SEUS FAMILIARES E TESTEMUNHAS POR QUALQUER MEIO DE 
COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE TELEFONE E INTERNET; 
Não vejo necessidade de ordem para aditamento da petição inicial, podendo a parte autora e assim querendo, complementar sua 
argumentação ou juntar documentos no que lhe aproveitar. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, frente o 
caráter do litígio envolvendo Medidas Protetivas com previsão na Lei Especial 11.340/06 (CPC, art. 303). 
Cite-se e intime-se a parte requerida, para conhecimento e oportunidade de contestação via petição, no prazo de quinze dias 
(CPC, art. 335), consignando que a ausência de interposição de recurso quanto à tutela de urgência ora concedida, implicará em 
estabilidade da decisão nos termos do artigo 304 da Lei 13.105/15, e que seu descumprimento poderá ensejar em sua prisão 
preventiva por descumprimento da ordem. Conste também a advertência acerca da possibilidade da decretação da prisão 
preventiva para assegurar a execução das medidas protetivas. Ainda, que as medidas protetivas não lhe impede de buscar o 
contato com filho(a)(s), desde que por meios alternativos outros e uma vez ausente ordem judicial contrária, sem aproximação 
não autorizada em relação à requerente (o mesmo valendo para o caso de eventual solução judicial quanto a assuntos afetos ao 
Juízo de Família, que implicará em aproximação autorizada). 
Sem prejuízo da intervenção do Ministério Público, na falta de advogado constituído, fica constando a orientação à requerente no 
sentido de que poderá buscar assistência técnica jurídica processual junto à Defensoria Pública (Lei 11.340/06, art. 18, II). 
Notifique-se a parte autora para conhecimento, consignando que poderá procurar a Defensoria Pública para acionamentos 
judiciais no seu interesse (e também o esclarecimento de que poderá comunicar imediatamente eventual descumprimento no 
que lhe aproveitar, notadamente para fins de decretação da prisão preventiva e deverá indicar eventual alteração de endereço 
para comunicações nos termos do CPC, art. 274 — até mesmo da parte requerida e se o caso também, o desinteresse na 
manutenção das medidas proibitivas aplicadas). Cientifique-se o Ministério Público. 
Considerando o plantão forense, cópia da presente decisão servirá como mandado para fins de mister. Cumprida as 
determinações supra, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Frederico Paiva Bandeira de Souza 
Juiz de Direito Plantonista." Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de 
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos (21 de Maio de 2021).(21/05/2021). Eu 
___ (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA), Estagiária de Direito que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0000368-05.2021.8.27.2731 
Denunciado: MATHEUS DA SILVA LIMA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado MATHEUS DA SILVA LIMA, brasileiro, 
convivente, músico, nascido em 27.10.1994, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Maria das Graças da Silva, inscrito no 
CPF nº 052.760.031-81, residente na Rua C, nº s.n, Kitnet Laranjada, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (21 de Maio de 2021). (21/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO 
SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0000951-87.2021.8.27.2731 
Denunciado: MARCIANO ALVES DE SOUZA  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado MARCIANO ALVES DE SOUZA, 
brasileiro, solteiro, tratorista, nascido em 06/11/1983, natural de Miracema/TO, filho de Francisco Chavier Alves e de Maria 
Pereira de Souza, inscrito no CPF º 018.050.501-76, residente na Rua 02, s/n, Setor Fernandinho, em Divinópolis/TO, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal.. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (21 de Maio de 2021). (21/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO 
SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias  
Autos de Ação Penal nº 0001724-35.2021.8.27.2731 
Denunciado: AFONSO GOMES DE SOUZA  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado AFONSO GOMES DE SOUZA, 
brasileiro, solteiro, trabalhador braçal, nascido aos 21/01/1965, filho de Benta de Souza Parente, inscrito no CPF sob o n. 
377.402.021-34, residente e domiciliado no Assentamento P.A 25 de MARÇO, Lote 10, Zona Rural, em Divinópolis/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º c/c do Código Penal, sob os rigores da 
Lei 11.340/06, c.c. art. 12 da Lei 10.826/03. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos (21 de Maio de 
2021). (21/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60(noventa) dias  
Autos de Ação Penal: 0004442-44.2017.8.27.2731 Chave: 408375989217 
Acusado: Diogo Lima Carneiro e outros  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra o sentenciado  DIOGO LIMA CARNEIRO, brasileiro, solteiro, desocupado, natural de Paraíso do Tocantins/TO, 
nascido aos 27.05.1984, portador do RG n.º 462.311 SSP/TO e do CPF n.º 007.112.18-10, filho de Manoel Rodrigues Carneiro e 
Maria Rosa de Lima, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado 
para: a) CONDENAR GUSTAVO PEREIRA BATISTA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 171, 
caput, do Código Penal; b) ABSOLVER DIOGO LIMA CARNEIRO, também qualificado nos autos, com fundamento no artigo 386, 
inciso VII, do Código de Processo Penal, em relação ao delito imputado na denúncia. artigo 171, caput, c.c artigo 29, ambos do 
Código Penal,: fica o réu DIOGO LIMA CARNEIRO, definitivamente Absolvido.Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 20 de maio de 2021 Eu (Edimilson Cosme dos Santos-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 0005291-45.2019.8.27.2731 
Acusado: WILTON PEREIRA MARTINS  
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...  
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado WILTON PEREIRA MARTINS, o qual se encontra a VÍTIMA LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO – 
vítima, brasileira, solteira, nascida aos 23.08.1991, filha de Maria das Merces Ferreira do Nascimento, residente na Rua 13, s/nº, 
lote 03, quadra 30, Vila Regina, Paraíso/TO, fone: 63 99209 1260, em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADA do inteiro teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos 
epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto e considerando o que dos autos consta, JULGO 
PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR WILTON PEREIRA MARTINS, devidamente qualificado nos 
autos, como incurso nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, c.c. a Lei 11.340/06.PENA DEFINITIVA: fica o réu 
WILTON PEREIRA MARTINS, definitivamente condenado no importe de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção. Em 
observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime 
ABERTO. Ausentes os requisitos insertos no artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por 
restritiva de direitos (delito cometido com emprego de ameaça). Sem custas Tendo respondido ao processo em liberdade, poderá 
apelar nesta condição. Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso 
III, da Constituição da República, conforme preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos de execução e 
arquive-se. Comunique-se a vítima acerca desta sentença, consoante previsão do artigo 201, § 2°, do Código de Processo 
Penal. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Paraíso do Tocantins, 17 de março de 2020". Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins/TO, aos (21 de Maio de 2021). (21/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito 
que digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível, família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
INTIMAR: O(A) Senhor(a) MUJACIR ALVES DA SILVA, brasileiro, pintor, nascido aos 31/05/1977, filho de Teresa Pereira da 
Silva, atualmente residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido.OBJETO/FINALIDADE: INTIMAR o(a) requerido(a) 
acima qualificado(a), dos comprovante de detalhamento de Ordem de Bloqueio de Valores (ev. ..), bem como para que, para, 
caso queira, se manifestar, no prazo de até 05 dias, sob pena de levantamento dos valores pelo exequente. de acordo com o 
determinado na decisão (ev. 81 ). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o 
MM. Juiz que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Paraíso do Tocantins. Eu, Keyla Rocha Nogueira Rodrigues - digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado 
por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito.  
 

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 673nº50000055520068272731, propostos por JOSINALVA DE SOUSA CARVALHO, JOSÉ NETO DE SOUSA 
CARVALHO LAMEIRÃO, ANA THEREZA DE SOUSA CARVALHO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MENOR QUE 16 ANOS) em 
razão dos bens deixados pelo falecimento de WALNEI LAMEIRÃO (ESPÓLIO), e que pelo presente fica(m) citado(s) o(s) 
herdeiros(s)e interessados que estejam  em lugar incerto e não sabido, dos termos das primeiras declarações prestadas pelo(a) 
inventariante JOSINALVA DE SOUSA CARVALHO LAMEIRÃO, (ev. 1, SUBS4 e PET5) 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 ev 93.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 Judicial, digitei. Documento eletrônico 
assinado por ADRIANO GOMES DE MELO OLIVEIRA, Juiz de Direito. 
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TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0000523-
84.2021.827.2738,  em desfavor de FRANCISCO CHARLES PEREIRA BARROS, qualificação não informada pela Autoridade 
Policial, sabendo-se apenas que é irmão de Marlucio (primeiro denunciado), residente e domiciliado na Rua Nova Itália, s/nº, 
próximo ao Parque de Vaquejada, município de Taguatinga/TO, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com 
incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, e §3º, cumulado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e implicações 
da Lei nº 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos - tentativa de latrocínio), fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA 
ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, 
justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, 
CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do 
Fórum local de costume. Taguatinga - TO, aos 17 de maio de 2021, Eu, Edimar Cardoso TOrres, Escrivã Judicial/Técnico 
Judiciário – Mat. 140666, digitei subscrevi e conferi. VANDRÉ MARQUES E SILVA – Juiz de Direito.”  
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 379, de 24 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no despacho nº 2012, de 13 de maio de 2021, do Presidente do Instituto de Gestão Previdenciária 
do Estado do Tocantins, exarado no Processo Administrativo IGEPREV nº 2020.04.208269R1 e Processo SEI nº 
21.0.000012021-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º Retificar o Decreto Judiciário nº 487, de 4 de novembro de 2019, publicado no Diário da Justiça nº 4617, de 4 de 
novembro de 2019, que concedeu o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição a segurada Francisca 
Fábia Ribeiro de Sena, calculado de forma integral, no cargo de Técnico Judiciário, Classe C, Padrão 15, pertencente ao quadro 
de servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com carga horária mensal de 180 horas, a fim de incorporar 
aos proventos da segurada a partir de 2 de dezembro de 2019, o Adicional de Qualificação no percentual de 7,5%, fixando o 
benefício no valor equivalente à soma do vencimento da ativa de R$ 11.137,87, que acrescido da Gratificação de Atividade 
Judiciária na ordem de R$ 3.341,36 e do Adicional de Qualificação no valor de R$ 835,34, será pago no montante de R$ 
15.314,57, reajustado por paridade e custeado pelo Plano Financeiro. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 715/2021, de 21 de maio 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 da magistrada Nely Alves da Cruz, matrícula nº 28753, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 24/05 a 22/06/2021, 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 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 716/2021, de 21 de maio 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,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Nelson Coelho Filho, matrícula nº 28655, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 13/09 a 12/10/2021, 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 

 
Portaria Nº 1303, de 24 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a instituição do Banco de Boas Práticas - BBP do Poder Judiciário do Estado do Tocantins por meio 
da Portaria Conjunta nº 19, de 04 de junho de 2020; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 5º da Portaria Conjunta nº 19, de 04 de junho de 2020, que prevê a constituição de 
Comissão Avaliadora do Banco de Boas Práticas, com competência, entre outras, para avaliar as ações e práticas inscritas, 
analisar a possibilidade de implantação das propostas e divulgar as boas práticas aprovadas; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000002139-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 512, de 3 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º ............................................................................................... 
I - Juiz Manuel de Faria Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência; 
II - Juíza Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
III - Kenia Cristina de Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência; 
IV - Jeane Silva Justino Filho, Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça; 
V - Anderson da Silva Rodrigues Júnior, Coordenador de Assessoramento Jurídico da Diretoria-Geral; 
VI - Ana Carina Mendes Souto, Assessora de Projetos da Corregedoria-Geral da Justiça.” (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1304, de 24 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 4º da Resolução TJTO nº 47, de 18 de dezembro de 2020, que prevê a 
realização das Reuniões de Análise da Estratégia (RAE); 
CONSIDERANDO a necessidade de inclusão de membro da Assessoria Militar na composição da Equipe de Líderes Ampliada, 
conforme o contido no processo SEI nº 21.0.000002642-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 506, de 3 de março de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º ............................................................................................... 
............................................................................................................ 
II – Equipe de Líderes Ampliada: 
............................................................................................................ 
o) João Marcio Costa Miranda, Assessor Militar.” (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1307, de 24 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Cibele Maria Bellezzia para, sem prejuízo de suas funções, 
auxiliar na 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1308, de 24 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
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CONSIDERANDO o contido no art. 11 da Resolução nº 5, de 28 de abril de 2016, que disciplina as atividades dos Centros 
Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), cria o cadastro de conciliadores do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 20.0.000024584-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a partir de 25 de maio de 2021, o magistrado Deusamar Alves Bezerra, titular 
do 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguaína, para, sem prejuízo de suas funções, exercer a coordenação 
das atividades afetas ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Araguaína. 
Art. 2º Revogar a Portaria nº 986, de 25 de setembro de 2013, na parte que designou a magistrada Umbelina Lopes Pereira para 
atuar como Coordenadora no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Araguaína. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

  
Portaria Nº 1274/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 19 de maio de 2021 

Confere nova redação ao art. 1º, parágrafo único, da Portaria n. 376/2021-CGJUS/ASPCGJUS. 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 
CONSIDERANDO o inciso II do art. 5º do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça e o §3º do art. 17 do Regimento 
do Tribunal de Justiça, que confere a competência ao Corregedor em baixar atos necessários que visem disciplinar os trabalhos 
afetos à Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no evento 3556883 do SEI 21.0.000002392-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º. O parágrafo único do art. 1º da Portaria n. 376/2021-CGJUS/ASPCGJUS, de 17 de fevereiro de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Parágrafo único. Caberá à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN) o monitoramento e 
acompanhamento da META/CNJ 1/2021 da Corregedoria Nacional de Justiça até seu completo cumprimento." 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
Portaria Nº 1301/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/GABCPLAN/DIVCOR, de 24 de maio de 2021 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Comarcas de Itacajá, Miracema do Tocantins, Miranorte e Pedro 
Afonso/TO à distância, por meio de videoconferência e trabalho remoto, diante das medidas de enfrentamento do vírus COVID-
19. 
  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso VII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 449/2021 - CGJUS/SECORPE CGJUS, de 26 de fevereiro de 2021, que dispôs sobre as 
correições gerais ordinárias previstas para o ano de 2021, conforme o constante no processo SEI nº 20.0.000027132-3; 
CONSIDERANDO a Orientação n. 09, de 13 de março de 2020, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta os 
Corregedores-Gerais sobre a necessidade de adoção de medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo novo Coronavírus 
(SARS-CoV-2), causador da doença denominada COVID-19; 
CONSIDERANDO a Recomendação nº 91, de 15 de março de 2021, do CNJ, que orienta aos tribunais e magistrados a adoção 
de medidas preventivas adicionais à propagação da infecção pelo novo Coronavírus e suas variantes – Covid-19 – no âmbito dos 
sistemas de justiça penal e socioeducativo; 
CONSIDERANDO a retomada gradual das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no 
percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos usuários internos, conforme o estabelecido na Portaria Conjunta nº 13, de 28 de 
abril de 2021, da Presidência do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça por meio virtual, inclusive com 
possibilidade das reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o previsto no art. 9º da Portaria 
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Conjunta nº 001, de 13 de março de 2020, na Subseção II do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO; e no inciso VII do art. 5º da 
Resolução nº 8, de 25 de março de 2021; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Determinar que os trabalhos correcionais nas unidades prisionais, administrativas e judiciais das COMARCAS DE 
ITACAJÁ, MIRACEMA DO TOCANTINS, MIRANORTE e PEDRO AFONSO sejam realizados remotamente, por 
videoconferência, no período de 09 a 17 de junho de 2021, com solenidade de abertura, por videoconferência, a ser realizada 
no dia 08 de junho de 2021, às 14 horas, com transmissão pelo canal oficial do Tribunal de Justiça do Tocantins no Youtube. 
Art. 2º. O cronograma das atividades de correição será informado às unidades prisionais, administrativas e judiciais das 
Comarcas por meio de expediente em que constarão os horários de realização das videoconferências, assim como a indicação 
dos magistrados e servidores que devem acompanhar as reuniões. 
Art. 3º. Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da 
Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe e coordenados pela Juíza Auxiliar da Corregedoria,  Rosa Maria 
Rodrigues Gazire Rossi. 
Art. 4º. As atividades correcionais nas unidades prisionais, administrativas e judiciais serão acompanhadas e executadas pela 
equipe de correição composta pelos seguintes servidores: Célia Regina Cirqueira Barros, Daniella de Lima Léda, Fernanda 
Pontes Alcântara, Ketlen Karolynny Pinheiro Cruz, Leidjane Fortunato da Silva Borges, Lilian Carvalho Lopes, Maristela Alves 
Rezende, Michele de Souza Costa Romero, Rogério Liria Bertini e Vânia Ferreira da Silva Rocha. 
Art. 5º. Os servidores da equipe de correição mencionados no art. 4º ficam desde logo autorizados a solicitar informações das 
unidades setoriais do Tribunal de Justiça e das unidades correcionadas com vistas à instrução dos processos de correição. 
Art. 6º. Eventuais sugestões, elogios ou reclamações poderão ser apresentados, preferencialmente, por meio de formulário 
eletrônico, disponível no site da Corregedoria-Geral da Justiça, ou ainda pelo e-mail divcorcgjus@tjto.jus.br. 
Art. 7º. Determinar a imediata expedição de todos os atos necessários, efetivando-se as publicações, convocações, 
comunicações e convites, nos termos dos regramentos afetos às Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 8º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Provimentos 
Provimento Nº 11 - CGJUS/ASJCGJUS 
Altera o Provimento n. 08/2020/CGJUS e dá outras providências. 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a deliberação proferida no evento 3674056 do SEI nº 21.0.000002392-0 , e o contido nos 
autos  20.0.000005277-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º. O art. 1º, caput e parágrafo único, e o art. 2º, todos do Provimento n. 08/2020-CGJUS/ASPCGJUS passam a vigorar com 
as seguintes alterações: 
Art. 1º. Determinar a implantação e obrigatoriedade da utilização do PJeCor, do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito da 
Corregedoria-Geral da Justiça e das Corregedorias Permanentes do Estado do Tocantins, para a produção, registro, tramitação, 
consulta e recebimento de procedimentos administrativos, cujas classes encontram-se previstos no ANEXO I deste Provimento. 
Parágrafo único. Os processos de que trata o caput deste artigo, que se encontram em tramitação no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, deverão ser migrados para o PjeCor. 
Art. 2º. A partir da data de implantação do PjeCor é vedado autuação e distribuição de processos das classes processuais 
definidas no ANEXO I por outro meio que não seja através do PjeCor, compete aos servidores(as), magistrados(as) da 
Corregedoria-Geral da Justiça e juízes(as) corregedores permanentes velar pela regularidade do procedimento." 
Art. 2º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 1249/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 17 de maio 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; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº. 172/2016, referente ao Processo Administrativo 16.0.000024533-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa SIM Telecom S.A, que tem por objeto a contratação de Serviço de Internet e Intranet (via Rede 
Virtual Privada) para atender a Rede Telejuris do Poder Judiciário do Estado do Tocantins.   
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ricardo Marx Costa Soares de Jesus matrícula 352467, como gestor do contrato nº. 172/2016, e 
o servidor Marcelo Leal de Araújo Barreto, matrícula 252651, 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, tornado sem efeito a Portaria nº 4457/2016, de 28 de outubro de 2016, Diário da Justiça n.º 3921, de 
04.11.2016. 
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 de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 660/2021, de 24 de maio 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 2021/90834 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eliane Lima do Nascimento Borges, Matrícula 990109, o valor de R$ 
126,61, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para 
Novo Jardim-TO, no período de 31/05/2021 a 31/05/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002765-50.2020.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 661/2021, de 24 de maio 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 2021/90833 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 28/05/2021 a 28/05/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000233-05.2021.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 662/2021, de 24 de maio 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 2021/90866 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Augusto de Carvalho Junior, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, 
Matrícula 352773, o valor de R$ 225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Araguaina-TO, no período de 24/05/2021 a 25/05/2021, com a finalidade de realizar a manutenção no cabeamento 
estruturado da recepção do fórum, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 663/2021, de 24 de maio 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 2021/90849 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Danillo Lustosa Wanderley, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 187237, 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 Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 24/05/2021 
a 24/05/2021, com a finalidade de realizar  vistoria técnica nas salas de videoconferência da CPP, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

Art. 2º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, 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 Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
24/05/2021 a 24/05/2021, com a finalidade de realizar  vistoria técnica nas salas de videoconferência da CPP, conforme SEI 
20.0.000001252-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 64/2021 
PROCESSO 21.0.000005400-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Lara Cristina Garcia Quinta 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I - Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 64/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Lara Cristina Garcia Quinta, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 
3699202, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de 
serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de 
Paraíso do Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 64/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000005400-0, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
III - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 106/2021 
PROCESSO 21.0.000010984-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Izabel Cristina Japiassu Maia Silva 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de psicologia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, 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 Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins (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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 129/2021 
PROCESSO 21.0.000010957-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Michelle Fernandes de Oliveira 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de serviço social, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, 
caráter auxiliar e especializado, no que se refere à 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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 250/2017 
PROCESSO 17.0.000035476-7 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Tany Sousa Moreira 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social, Tany Sousa Moreira, da prestação 
de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Palmas, com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo 
de Credenciamento nº 250/2017. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 85/2021 
PROCESSO 21.0.000010181-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Andrea Cristina Fernandes Duarte 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR E MEDIADOR, destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 87/2021 
PROCESSO 21.0.000009835-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Douglas Barros de Oliveira Jansen 
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OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADOR, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução 
de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021.                                                                  
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 112/2021  
PROCESSO 21.0.000010925-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Sirlene Pereira Sodré 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de pedagogia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à 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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 115/2021  
PROCESSO 21.0.000010938-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Célia Pereira da Mata 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de serviço social, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, 
caráter auxiliar e especializado, no que se refere à 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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 93/2021 
PROCESSO 21.0.000010699-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula de Souza Baganha 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de serviço social, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, 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 Poder Judiciário do Estado do 
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Tocantins (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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA JUSTIÇA TERAPÊUTICA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 4/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 100/2021 
PROCESSO 21.0.000011016-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Célia Pereira da Mata 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de serviço social, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, 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 Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins (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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 132/2021  
PROCESSO 21.0.000010966-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Leidivan Pascoal Virgílio 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de pedagogia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à 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. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
PROGRAMA TEMPO DE DESPERTAR 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 3/2021 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2021 
PROCESSO 21.0.000010949-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria das Graças Rodrigues Bandeira Lopes 
OBJETO: Credenciamento de profissional da especialidade de pedagogia, para prestar serviços, na Comarca de Palmas, caráter 
auxiliar e especializado, no que se refere à avaliação inicial, manejo de grupo com homens autores de violência doméstica contra 
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mulher, bem como seu acompanhamento psicossocial (individual e em grupos), além de executar o monitoramento e avaliação 
dos casos. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 -  Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 120/2021 
PROCESSO 21.0.000011104-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Leidivan Pascoal Virgilio 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinados a atender ás demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO: 
TERMO DE ADESÃO ÀS CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRATO ÚNICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO DO 
BRASIL 
PROCESSO: 15.0.000008887-8 
O Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins pactua com o Banco do Brasil S.A. as condições estabelecidas e confirma as 
informações relacionadas e se declara automática e expressamente vinculado às disposições previstas no CONTRATO ÚNICO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CLÁUSULAS GERAIS, registrado no Cartório do Primeiro Ofício de Registro Civil, Títulos e 
Documentos da cidade de Brasília/DF, às quais o CONVENENTE adere e declara, ao assinar este Termo, ter pleno 
conhecimento, estar de acordo com seu teor, ter recebido cópia das referidas CLÁUSULAS GERAIS, bem como das informações 
técnicas referentes à sistemática de transmissão e recepção de dados. 
DATA DA ASSINATURA: 6 de maio de 2021.                     
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 7/2021 
PROCESSO: 20.0.000015227-8 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Associação de Atletismo Chegando na Frente 
OBJETO: Doação de Bens em Conformidade com os Artigos 47 e 54 da Portaria nº. 145/2011, o artigo 17, inciso II, alínea “a”, 
da Lei nº 8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 21 de maio de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 717/2021, de 21 de maio 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; 
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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 WAGNER WILLIAM VOLTOLINI, matrícula nº 292635, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 21/05 a 15/06/2021, a partir de 21/05/2021 até 15/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 26/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 718/2021, de 24 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ITACAJÁ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELSON MANOEL DA PAIXAO, matrícula nº 103281, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 21/05 a 14/06/2021, a partir de 21/05/2021 até 14/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 25/03/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Luciana Costa Aglantzakis 
Diretora do Foro Substituta 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 719/2021, de 24 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor CLEONE JOSE DE OLIVEIRA , matrícula nº 354276, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 24/05 a 07/06/2021, a partir de 24/05/2021 até 07/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 17 a 31/01/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 720/2021, de 24 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANÃ, 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 AURELECI FERREIRA BATISTA DE OLIVEIRA, matrícula nº 91550, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 24/05 a 07/06/2021, a partir de 24/05/2021 até 07/06/2021, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 25/10/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Soares Da Cunha 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 721/2021, de 24 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, 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 AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA, matrícula nº 234457, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 24/05 a 22/06/2021, a partir de 24/05/2021 até 22/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 23/05 a 21/06/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabio Costa Gonzaga 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 722/2021, de 24 de maio de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ALVORADA, 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 REJANE CONCEICAO DE SOUSA, matrícula nº 89432, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 21/05 a 19/06/2021, a partir de 21/05/2021 até 19/06/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 18/11 a 17/12/2021, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Fabiano Goncalves Marques 
Diretor do Foro 

 
 

ESMAT 
Portarias 

  
PORTARIA Nº 008, de 2021 – SEI  Nº  21.0.000007603-9 

  
O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura 
Tocantinense (ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução no  076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a proposta de estruturar o Programa: Estimular a adoção tardia de crianças e adolescente, por se tratar 
da META3/CGJUS; 
CONSIDERANDO a importância de despertar a consciência de todos sobre a adoção tardia e conhecer o sistema A.DOT, o qual 
possibilita que crianças, adolescentes e famílias se encontrem mais rapidamente e de forma mais eficaz no processo de adoção; 
CONSIDERANDO o Provimento regulamentando a utilização do Aplicativo A.DOT, no Poder Judiciário Tocantinense, pela 
Corregedoria Geral de Justiça,  
R E S O L V E 
Art. 1º Designar a desembargadora ETELVINA MARIA FELIPE SAMPAIO e o juiz ADRIANO GOMES DE MELO 
OLIVEIRA, sem prejuízo de suas funções, como coordenadores do Evento ADOÇÃO AMOR SEM IDADE, a ser promovido pela 
Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 
  
Palmas-TO, 24  de maio de 2021. 
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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