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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001578-81.2021.8.27.2702/TO 
AUTOR: ITA SHOES EIRELI 
RÉU: ALVORADA CONFECCOES LTDA 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...). O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo 
sua homologação (evento 11). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Observa-se do acordo apresentado, que este 
preserva os direitos e interesses das partes, não havendo indícios de que tenha sido celebrado com infringência a qualquer 
dispositivo legal, de modo que não há óbice à sua homologação. Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o 
acordo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, 
conforme artigo 487, inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe , sejam os autos arquivados. 
Cumpra-se nos termos requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais 
remanescentes, se houver, nos termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
  
Processo n. 0002673-83.2020.8.27.2702–PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Exequentes: DIVINO DELADIO DOS SANTOS 
Advogado: Dr. JUAREZ MIRANDA PIMENTEL / TO00324B 
Executado: WILLIAN DA SILVA LEANDRO 
Advogado: Nihil 
Intimação do(s) executado(s): “SENTENÇA (...). Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o processo é extinto, sem resolução de 
mérito, quando o autor desistir da ação. Assim, não há óbice ao deferimento do que se pede. Desta forma, ante ao desinteresse 
da parte requerente, outro caminho não há que não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para 
determinar que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, 
datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da 
Comarca de Ananás -TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
virem ou dele conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado  JOSÉ DE JESUS CARNEIRO, vulgo 
“ZEZINHO, brasileiro, união estável, agricultor, nascido aos25/04/1975, natural de Xinguara/PA, filho de Sebastião Dias Carneiro 
e Ivanilda de Jesus Carneiro, portador do RG nº286.122 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 030.996.171-80, residente e 
domiciliado na Rua São Raimundo, s/n, município de Riachinho/TO., atualmente com endereço incerto e não sabido, da 
sentença proferida no evento 107, nos autos AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000058-
54.2019.8.27.2703/TO, cuja o inteiro teor é o seguinte:“  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENDE A PRETENSÃO PUNITIVA 
ESTATAL para CONDENAR O DENUNCIADO JOSE DE JESUS CARNEIRO, já qualificado nos autos, como incurso nas penas 
do  art. 155, DO CÓDIGO PENAL. É previsto para o crime do artigo 155, do CP a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) 
anos e multa. Assim, passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada. 4 – DA DOSIMETRIA DA PENA. Conforme se depreende do art. 
68, CPB, o juiz ao elaborar o cálculo da pena deverá, inicialmente, fixar a pena-base (art. 59), em seguida deverá levar em 
consideração as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de aumento e as causas de diminuição. Quando 
da fixação da pena-base, art. 59, CPB, o magistrado deverá observar oito circunstâncias, a saber: a) culpabilidade; b) 
antecedentes; c) conduta social; d) personalidade do agente; e) motivos; f) circunstâncias; g) consequências do crime; h) 
comportamento da vítima. I. Das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CPB): I.I. Da Culpabilidade: Ao discorrer sobre a culpabilidade, 
assevera o autor Julio Fabbrini Mirabete, Código Penal Interpretado, 6ed, São Paulo, Atlas, 2007, p. 460, o seguinte: “Em 
primeiro lugar, nas circunstâncias judiciais, a lei menciona a culpabilidade do agente, tida na reforma penal como o fundamento e 
a medida da responsabilidade penal, o juízo de reprovação a cargo do juiz, que deve atentar para as circunstâncias que 
envolveram o ilícito.”. Analisando os autos, observa-se que a culpabilidade se demonstra latente, uma vez que ficou comprovada 
com a instrução penal a intenção do agente em subtrair o bem da vítima. Ademais, percebe-se que se trata de acusado 
imputável, tem conhecimento da potencialidade delitiva e tinha como agir de forma diversa. Todavia tal circunstância não pode 
ser valorada de forma negativa, tendo em vista fazer parte do próprio tipo penal. I.II. Dos Antecedentes: Com relação aos 
antecedentes, o professor Luiz Flávio Gomes, in, Direito Penal, Parte Geral, Culpabilidade e Teoria da Pena, São Paulo, Editora 
Revista dos Tribunais, 2005, p. 75, conceitua os antecedentes como sendo “a vida pregressa do agente, sua vida ‘anteacta’. São 
bons ou maus”. É entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, conforme acórdão abaixo transcrito que o simples fato 
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de o acusado responder a processos criminais, sem que para tanto haja trânsito em julgado, não configura maus antecedentes. 
In verbis: “HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) AÇÕES PENAIS EM CURSO CIRCUNSTÂNCIAS 
INERENTES AO TIPO PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO COM A 
REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ORDEM CONCEDIDA.(...) 2. É  pacífica a jurisprudência 
desta Corte no sentido de ser vedada a utilização de processos e inquéritos em andamento para a caracterização de maus 
antecedentes. (...)” (STJ. 5T. HC 150266/MS. Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO 
TJ/CE. DJ 19/11/2009). Nesse sentido, é o texto da Súmula n 444/STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações 
penais em curso para agravar a pena-base”. Portanto, não existem razões para apreciar essa circunstância judicial de forma 
negativa. I.III. Da Conduta Social: A conduta social, segundo doutrina de Ricardo Augusto Schimitt, op cit p. 67, “Trata-se do 
comportamento do agente no seio social, familiar e profissional. Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, tanto 
perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho”. As provas produzidas durante a instrução 
criminal não forneceram dados acerca do comportamento do acusado em seu seio social. Assim, razão pela qual não há como 
valorar tal circunstância de forma prejudicial ao réu. I.IV. Da Personalidade: Com relação à personalidade, diz Ricardo Augusto 
Schimitt, op cit p. 68 que “Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu 
temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes 
precipitadas, dentre outras.” E acrescenta, que “Trata-se de circunstância afeta muito mais aos ramos da psicologia, da biologia, 
do que da ciência do direito, uma vez que se deve mergulhar no interior do agente e buscar se avaliar sua maneira de ser, de 
agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior”. Os argumentos expostos quando da análise da conduta social devem ser 
repetidas para a personalidade, qual seja, não existem nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do agente. 
I.V. Dos Motivos do Crime: A propósito, transcrevo lição de Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 6ª ed. São 
Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 359/361, acerca da circunstância judicial ora analisada: “(...) são os precedentes que 
levam à ação criminosa. ‘O motivo, cuja forma dinâmica é o móvel, varia de indivíduo a indivíduo, de caso a caso, segundo o 
interesse ou o sentimento (...)”. Inexistem provas das razões do crime, razão pela qual não se deve valorizar tal circunstância de 
forma negativa. I.VI. Das Circunstâncias do Crime: No tocante às circunstâncias do crime, conceituada pelo autor Guilherme de 
Souza Nucci (op cit) como sendo “os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito”,  
ou no dizer de Ricardo Augusto Schimitt (op cit p. 71), no “modo operandi empregado na prática do delito. São elementos que 
não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação 
delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros”. Observando os fólios processuais, vê-se 
que as circunstâncias do crime se mostraram negativas, uma vez que a vítima, ante a embriaguez, não teve condições de evitar 
que a subtração ocorresse. I.VII. Das Consequências do Crime:  Segundo o autor Ricardo Schimitt (op cit p. 73), as 
consequências do crime “Revelam-se pelo resultado da própria ação do agente. São os efeitos de sua conduta. Devem ser 
aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos 
seus familiares. Busca-se analisar o alarme social do fato, bom como sua maior ou menor repercussão e efeitos”. Para o autor 
Julio Fabbrini Mirabete, (op cit p. 472) as consequências do crime se referem a atitude “após a conduta criminosa indicadora de 
insensibilidade ou indiferença ou arrependimento, ou se relacionar com a gravidade maior ou menor do dano causado pelo 
crime”. Analisando os autos, em especial as declarações da vítima, pode-se observar que os valores subtraídos foram restituídos 
em parte para a vítima, razão pela qual deve esta circunstância ser reconhecida negativamente. I.VIII. Do Comportamento da 
Vítima: Relativamente ao comportamento da vítima, reconheço que o ofendido em nada contribuiu para a prática delitiva. Assim, 
nos termos do art. 59, CPB e ante os argumentos acima expostos, fixo a pena-base em 1 (um) ano, 9 (nove) meses de reclusão. 
II. Das Circunstâncias Agravantes e Atenuantes: Ausentes agravantes e atenuante. III. Das Causas de Aumento de Diminuição: 
Inexistem causas de aumento e de diminuição. Destarte, ficam assim estabelecidas a pena:  1 (um) ano, 9 (nove) meses de 
reclusão. 5. Da Pena de Multa: Considerando as previsões do art. 49, CPB, fixo a pena de multa em 100 dias-multa à razão de 
1/30 salário mínimo vigente ao tempo do fato. 6. Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena: Fixo regime aberto para o 
cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, §2º, c, CPB, para ambos os condenados. 7. Da Substituição da Pena 
Privativa de Liberdade e do Sursis Penal: No termos do art. 44, I, CPB, substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos (limitação de fim de semana e prestação de serviço à comunidade), muito embora existam duas circunstâncias judiciais 
negativas, tendo em vista que a medida se mostra socialmente recomendável.  As penas restritivas de direitos serão melhor 
esclarecidas durante a audiência admonitória. Dou por prejudicado a análise do sursis penal. 8. Do Direito de Recorrer em 
Liberdade: Reconheço ao acusado o direito de recorrer em liberdade, ante a ausência dos fundamentos da custódia preventiva. 
9. Da Reparação do Dano: Fixo o dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que este valor atender a uma justa 
indenização, já que não representa enriquecimento ilícito por parte do ofendido, bem como representa punição suficiente para o 
acusado. 10. Das Deliberações Finais: Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. (art. 804 do CPP), as quais 
ficarão suspensas pelo período de 5 anos, na medida em se trata de pessoa pobre na forma da lei, porquanto representado pela 
Defensoria Pública. Após o trânsito em julgado: a) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, designando-se audiência 
admonitória ou requisitando a sua realização por meio de carta precatória, se for o caso, para a execução da sentença; b) 
Proceda-se as comunicações de praxe; c) oficie-se ao Cartório Eleitoral para suspensão dos direito políticos. Intime-se a vítima 
da presente sentença.P.R.I.  Ananás -TO, 08 de JULHO de 2021. Dr. Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito”. E para 
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 07 
de DEZEMBRO de 2021. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
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ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE 
ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, 
que por meio deste edital  CITAR o (a) acusado(a): ERONIDES MEDEIROS DE LIMA, brasileiro, tapeceiro, viúvo, nascido aos 
16.06.1950, natural de Arapiraca-AL, filho de Simone Alves dos Santos e de João Medeiros de Lima, residente na Rua Vitória 
Regia, nº 398, Setor Planalto, em Araguaína/TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 180, caput, por duas vezes, na 
forma do art. 69, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0026749-62.2020.8.27.2706, e como está em lugar incerto 
ou não sabido, fica citado pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer  defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 08/12/2021. Eu, Sandressa de Souza 
Rebouças, escrivã/escrevente judiciária, digitei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30  DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0004082-58.2015.8.27.2706, Chave nº 108682630915, proposta 
por FRANCISCO ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS em desfavor do  ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA ,sendo o presente 
Edital para INTIMAR o executado  ALMIR MARQUES DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 
2.101.174 SSP/GO, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 350.982.011-87, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 58.889,96 (cinquenta e oito mil oitocentos e oitenta e 
nove reais e noventa e seis centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o 
montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e 
avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o executado ater-se sobre o prazo estabelecido nos 
termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "INTIME-SE o devedor por EDITAL 
para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser 
acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 
parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC.Deverá o devedor ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos do artigo 525 do 
NCPC.Dê-se ciência ao curadoR." (ASS) Alvaro Nascimento Cunha- Juiz de direito.E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos dia 07 de dezembro de 2021. Eu, Paula Zanonatto, Estágiaria, que digitei.(Ass) Alvaro 
Nasciemnto Cunha-Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0012483-46.2015.8.27.2706, , Chave nº 
639940078115proposta por BANCO BRADESCO S.A.em desfavor de ROJU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS 
LTDA, sendo o presente para citar o executado ROJU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LIMITADA, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 09.170.410/0001-55,atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 
três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de R$ 29.444,43(vinte e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e 
quarenta e três centavos), acrescido de juros, custas e honorários advocatícios, . 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer 
EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, o executado de que: a) Em caso de integral pagamento no prazo de 
03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a 
dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de 
advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a quantia 
depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não pagamento 
de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do processo, com 
imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas 
e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o 
depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Defiro o pedido formulado no evento, uma vez 
esgotados todos os meios de localização da empresa ROJU DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E VERDURAS LIMITADA, determino 
sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 256 e artigo 259, ambos 
do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 dias."Ass Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de direito.ADVERTÊNCIA: Em 
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caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 07/12/2021. Eu Paula Beatriz, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi.(Ass) Alvaro Nascimento 
Cunha-Juiz Direito. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 0007943-
42.2021.8.27.2706, Chave nº495506964221, Valor da causa R$25.568,44 (vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito 
reais e quarenta e quatro centavos), proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de EDILON ALVES VIEIRA, sendo o 
presente Edital para  CITAR o requerido EDILON ALVES VIEIRA,brasileira, solteiro, motorista, inscrita no CPF sob o n.° 
450.386.861-68, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não 
sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de 
conformidade com o despacho do evento 29 a seguir transcrito:"Estou a providenciar baixa em eventual restrição efetuada por 
meio da ferramenta RENAJUD.Uma vez esgotados todos os meios de localização da parte Requerida, determino sua citação por 
edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 256 e artigo 259, ambos do Código de 
Processo Civil.Prazo de publicação 30 dias.Intime-se e cumpra-se." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07/12/2021. Eu, Paula Beatriz Zanonatto, Estagiária, que digitei e conferi.(Ass) 
Alavro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
  
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação de cobrança c/c reparação por danos morais e materiais nº 0016606-
14.2020.8.27.2706, Chave nº294133312420.Valor da causa R$134.900,00(cento e trinta e quatro mil e novicentos 
reais), proposta por RAIMUNDO MILHOMEM DE OLIVEIRA NETO em desfavor de SUCESSO PROMOTORA DE VENDAS 
EIRELI, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido SUCESSO PROMOTORA DE VENDAS EIRELI,na pessoa do seu 
representante legal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de n. 29.521.042/0001-50, com sede à Quadra 104 
Norte, Rua NS 01, Lote 15, Galeria Victoria, centro, Palmas/TO - CEP 77.006-016, por todos os termos da ação,  para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 32 a seguir transcrito:"O 
endereço fornecido pela Receita Federal coincide com o que a parte já forneceu a este Juízo (evento 31).Sendo assim, defiro o 
pedido formulado no evento 28, pois esgotados todos os meios de localização da Empresa Requerida. Determino a citação da 
Ré por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 256 e artigo 259, ambos do 
Código de Processo Civil.O prazo de publicação é de 30 dias.Intime-se e cumpra-se." (ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 de Dezembro de 2021. Eu, Paula Beatriz Alves Zanonato, Estagiária, que 
digitei e conferi.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito   
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0011514-55.2020.8.27.2706, Chave 
nº534866107120 Valor da causa R$ R$ 43.301,21 (quarenta e três mil trezentos e um reais e vinte e um centavos), proposta por 
FERNANDO ANTONIO DE MOURA em desfavor de OSVALDO ROBERTO DOS SANTOS e MARIA ETELVINA DA SILVA 
SANTOS, sendo o presente Edital para  CITAR OS HERDEIROS DO SR. OSVALDO ROBERTO DOS SANTOS E DEMAIS 
INTERESSADOS, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não 
sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de 
conformidade com o despacho do evento 37 a seguir transcrito:"Defiro o pedido formulado no evento 35, em conformidade com o 
disposto no artigo 257 do Código de Processo Civil. De fato os citandos são incertos. Desconhecem-se eventuais herdeiros do 
Senhor Osvaldo Roberto dos Santos, tido como morto na certidão do Oficial de Justiça da Comarca de São Bernardo do Campo, 
Estado de São Paulo.Determino a citação por edital, com prazo de publicação de 30 dias, fluindo da data da publicação única.Em 
caso de revelia, será nomeado curador especial.Intime-se e cumpra-se." ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado 
curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  08  de 
dezembro de 2021. Eu, Kemelly Furtado da Silveira, Estagiária, que digitei. 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 4279438, de Intimação de Sentença, com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000064-
50.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de CIRILO ALVES NOGUEIRA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº  281.428.451-72 e a empresa CIRILO ALVES 
NOGUEIRA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.831.346/0001-31, sendo o mesmo para INTIMAR as 
partes executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomarem ciência do 
inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 126 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, 
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao 
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
da presente sentença; 2 -Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada, bem como, que proceda com a baixa do nome dos executados do Cadastro de Proteção ao Crédito (SERASA); 3 -
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III) . Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, FRANCISCO ALBERY FERNANDES BARROS, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 4279685 de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000033-
64.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ADAIR PAULO FAGUNDES, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº  287.033.322-68 e a empresa A. P. FAGUNDES, 
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.622.421/0001-78, sendo o mesmo para INTIMAR as partes 
executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, conforme Certidão acostada no 
evento 66 - CERT1, para que, no prazo de 15(quinze) dias, tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento 
n.º 84 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante ao exposto, reconheço de ofício a ocorrência de prescrição 
intercorrente e, por consequência, EXTINGO o feito com análise de mérito, nos termos do inciso II, do artigo 487 do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o executado deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente, além de perder o direito em ver satisfeito seu crédito, 
ainda assuma a obrigação quanto ao ônus sucumbencial. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
determino as seguintes providências: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 -Promova 
o desfazimento das restrições veiculares promovida nos autos (evento 61); 3 -Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade 
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 -Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 30 de novembro de 
2021. Milene de Carvalho Henrique - juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, 
Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 4279966 de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000031-
70.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
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face de JOSE DE PAIVA SOBRINHO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº  456.720.030-60 e a empresa JOSE DE PAIVA 
SOBRINHO, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.333.760/0001-83, sendo o mesmo para INTIMAR as 
partes executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 
15(quinze) dias, tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 46 - SENT1 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, 
a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt 
no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; 3 -Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III).  Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
07 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 4295485  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0029338-
27.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JERLEY ALVES MARTINS, CPF nº 508.984.181-00, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência 
do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto INDEFIRO A 
PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, 
com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito 
em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, MATHEUS ALENCAR DE 
ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 4239065  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5004114-
17.2011.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GEREMIAS GOMES DOS SANTOS, CPF nº 
21691193100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 30 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: Ante o 
exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o processo, 
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma.Sem condenação em custas e honorários 
advocatícios.Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe.Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento.Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 01 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, MARCELLEN CRISTHINA PEREIRA DE SÁ, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0030352-46.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  556545700920 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
xecutado: JACKELINY CAETANO LUSTOSA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento 
informado no evento 21, EXTR2. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em face da executada por inércia da mesma 
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em comunicar a Municipalidade quanto à rescisão contratual e a consequente alteração de propriedade, condeno a executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente da presente, ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da 
presente sentença, bem como, para que caso queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão 
do seu nome e dados pessoais referentes ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA; 3 -
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 -Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO, 29 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0029907-62.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  397391016619 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
xecutado: MARCIA RIBEIRO DA CUNHA BARCELOS 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, EXTINGO, de ofício, a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento 
das despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 
1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0029903-25.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  464681401119 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
xecutado: MARCIA RIBEIRO DA CUNHA BARCELOS 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 22. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, 
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente 
em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente decisão; 3 - Promova a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027485-80.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  909007077120 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
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Executado: NAGILA DA SILVA LEITE 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 13. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 3 -Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027424-25.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  823273446520 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JOSE MARTINS DA GLORIA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO, 29 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026244-71.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  356332342120 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ALDERICO JOSE DA CONCEIÇÃO 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Intimem-se. Cumpra-
se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0025214-98.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  799874171820 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: EUZIVAN FERREIRA DA COSTA 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos 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 18). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Proceda com o 
desbloqueio dos valores constritos no evento 17, e consequente transferência, por meio de alvará eletrônico, ao executado para 
sua conta bancária constante no evento 18; 2 - Intime as partes da presente sentença; 3 - Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte 
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos 
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, 
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 03 de dezembro 
de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023368-46.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  505982799020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MULTIPLO GESTAO DE BENS PATRIMONIAIS LTDA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 26. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a pessoa jurídica executada ao pagamento das custas 
processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - 
Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a parte executada da presente sentença; 3 -
Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 
01 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023289-04.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  533578637819 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ANTONIO BRAZ MOURA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 29. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente decisão; 3 - Expeça alvará para liberação do valor 
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias 
para devolução do montante em favor do executado; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza 
de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019890-64.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  790299402619 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MARCOS MILITAO REZENDE 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 22. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 -Intime o executado da presente sentença; 3 -Expeça alvará para liberação do valor 
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias 
para devolução do montante em favor do executado; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza 
de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022838-76.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  872461480019 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
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Executado: MAURA ARAUJO DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 45. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Proceda com desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da executada;  3 -Promova a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais 
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0011711-49.2016.8.27.2706/TO 
CHAVE:  705371444816 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: JOSE CARLOS SAMPAIO DE CAMPOS MEIRELLES 
Executado: JOSE OLEGARIO TEIXEIRA DE MENDONCA 
Executado: OVIDIO CARNEIRO FILHO 
Executado: ASA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da presente execução fiscal com base nos arts. 203 do 
CTN e 803, inciso I, do CPC, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. 
Consubstanciado no princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo 
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, bem 
como ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 
1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018529-12.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  507927473219 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: EMILLY CRISTIANE RODRIGUES SARAIVA SANTOS 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 45. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - Expeça-se alvará para liberação do valor 
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias 
para devolução do montante em favor da executada;  4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 5 - Proceda o recolhimento do mandado expedido no evento 43; 6 - Cumprida as determinações 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança 
das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de 
dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007549-45.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE:  313960672015 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
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Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: M.L. COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 
SENTENÇA: “(...) In casu, o marco inicial se deu em 13/10/2015, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 13/10/2021, 
uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. DISPOSITIVO. Ante 
o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente da presente 
sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem 
como, que proceda com a baixa do nome dos executados do Cadastro de Proteção ao Crédito (SERASA); 3 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0015496-77.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  839718772220 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: RD DESPACHANTE LTDA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da presente execução fiscal com base nos arts. 203 do 
CTN e 803, inciso I, do CPC, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. 
Consubstanciado no princípio da causalidade, condeno o Município de Araguaína ao pagamento dos honorários advocatícios, 
em relação à CDA de n° 20200008245, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente da presente sentença; 2 - 
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o trânsito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 
2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0008784-71.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  399511143720 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: ROSANGELA MARIA DA SILVA SANTOS 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da presente execução fiscal com base nos arts. 203 do 
CTN e 803, inciso I, do CPC, e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. 
Consubstanciado no princípio da causalidade, condeno o Município de Araguaína ao pagamento dos honorários advocatícios, 
em relação à CDA de n° 20200008245, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente da presente sentença; 2 - 
Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 4 - Após o trânsito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
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processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 
2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003052-12.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  430834346320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: MARIA EUDINA ALVES MEDEIROS DE ARAUJO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 14. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - Promova a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de 
Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0002807-98.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  320420136520 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: IDELMAR SILVA BARROS 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 22. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, 
devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante em favor do executado;  3 -Promova a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, 
PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das 
custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 01 de dezembro 
de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022872-51.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  663311170019 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: NORMA LUCIA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 30. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 1 - Intime a executada da presente sentença; 2 - Proceda com liberação de valores 
constritos em contas bancárias da executada; 3 -Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 4 -  Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 02 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza 
de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0022851-41.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  780520187220 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: MARCIA DA SILVA NEGREIRO SOUSA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 16. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - Proceda com diligência para liberação de 
valores constritos em contas bancárias da executada; 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 29 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza 
de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027947-37.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: KATIANE RIBEIRO LOPES 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 7, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003695-94.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO CANDIDO DA SILVA 
RÉU: FRANCISCA FRANCINEIDE LIMA SILVA 
RÉU: ALDERINA LIMA SILVA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 78. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno as parte executadas FRANCISCA FRANCINEIDE LIMA SILVA e ALDERINA LIMA 
SILVA ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Deixo de condenar o executado FRANCISCO CANDIDO DA SILVA 
ao pagamento de custas, tendo em vista a constatação de falecimento anterior  ao ato citatório. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025230-52.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 13. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0015402-66.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARLA FABIANA SILVA BARROS 
Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos 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 35). 
 
Execução Fiscal Nº 5004224-16.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VALDINES SOUSA AZEVEDO 
RÉU: IVANEIDE SANTANA DE SOUSA 
RÉU: LEANDRO SANTANA SOUSA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 87. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1. Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; 2. Intimem os executados da presente sentença; 3. Proceda com encerramento dos prazos em 
abertos nos autos; 4. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade dos executados, bem 
como baixa na inclusão do débito no cadastro de inadimplentes;  5.Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se.  
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008736-78.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RUBERVAM CARVALHO DE SOUSA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento.Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento do débito no evento 26. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno o executado ao 
pagamento das custas processuais, caso haja. 
 
Execução Fiscal Nº 0023402-55.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DULCINEA GONÇALVES GALVÃO DUARTE 
SETENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
40. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; Intime a executada da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada;Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. “ 
Execução Fiscal Nº 0026185-83.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GETULIO ALVES DA COSTA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão 
deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença.” 
Execução Fiscal Nº 0029929-23.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SILVANIA MARIA DE ANDRADE NAVES 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
25. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; Intime a executada da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se.” 
Execução Fiscal Nº 0024198-75.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LEILIANE PEREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0024192-68.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LEIDA RIBEIRO DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0023969-18.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GERALDO FILHO DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
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estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0023885-17.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0001775-24.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAMARA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0026845-77.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA FERREIRA DA COSTA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
 
Execução Fiscal Nº 0004277-67.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA ARAUJO REIS PEREIRA 
SENTENÇA: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do 
débito no evento 15. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, 
condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que:  Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a parte 
executada da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO" . 
 
Execução Fiscal Nº 0023402-55.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DULCINEA GONÇALVES GALVÃO DUARTE 
SETENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
40. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; Intime a executada da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada;Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. “ 
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Execução Fiscal Nº 0026185-83.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GETULIO ALVES DA COSTA 
SENTENÇA: “Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão 
deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença.” 
Execução Fiscal Nº 0029929-23.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SILVANIA MARIA DE ANDRADE NAVES 
SENTENÇA: “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução 
de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
25. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; Intime a executada da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se.” 
Execução Fiscal Nº 0024198-75.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LEILIANE PEREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0024192-68.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LEIDA RIBEIRO DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0023969-18.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GERALDO FILHO DA SILVA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0023885-17.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO BEZERRA DOS SANTOS 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
Execução Fiscal Nº 0001775-24.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA CAMARA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
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Execução Fiscal Nº 0026845-77.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA FERREIRA DA COSTA 
SENTENÇA: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em 
custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de 
estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se” 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003966-76.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MANOEL NUNES PEREIRA 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. 
 
Execução Fiscal Nº 0010655-39.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDA CARDOSO DE ARAUJO (Espólio) 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intimem as partes da presente sentença. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0000174-17.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIOCLIDES PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018983-94.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCELO RODRIGUES MOREIRA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 91. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 
Execução Fiscal Nº 0007034-34.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HELIA DA MOTA BORGES VALADAO 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 44. Condeno a 
executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam, suspensa a exigibilidade de tal verba, em virtude da executada 
ser beneficiária da gratuidade judiciária (nos autos em apenso de nº 00206608620218272706), com fulcro no artigo 98, § 3º, do 
CPC. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal;2. Intime a executada da presente sentença; 3. EXPEÇA alvará para liberação do valor 
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias 
para devolução do montante; 4. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 
Cumpra-se.  
 
Execução Fiscal Nº 0003603-89.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDA RODRIGUES SERTAO 
Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime a exequente da presente sentença. 
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Execução Fiscal Nº 0002670-19.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO ALVES BRANDA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 17. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente em razão da renúncia ao 
prazo recursal; 2. Intime o executado da presente sentença; 3. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre 
bens de titularidade do executado; 4.Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0031584-30.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCELO RODRIGUES MOREIRA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 29. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente em razão da renúncia ao 
prazo recursal; 2. Intime o executado da presente sentença; 3. EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; 4. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 5. Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0029492-79.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: REGINALDO AMARO DE OLIVEIRA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento no evento 37. Sob a égide do 
Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem as partes da presente sentença; 2. Cumpra na íntegra o 
despacho exarado no evento 35; 3. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
executada; 4. Proceda com encerramento dos prazos dos eventos 38 e 39; 5. Cumprida as determinações acima, PROMOVA-
SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas 
processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0007337-48.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE SOUSA ASSUNÇÃO 
SENTENÇA: " Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão 
deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Cumpra-se." 
 
Execução Fiscal Nº 0023670-17.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GLEYSON RANYERI DE ARAUJO FALCAO 
"Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 41. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem as partes da presente sentença; EXPEÇA 
alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder 
com as diligências necessárias para devolução do montante. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da executada; Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se." 
 
Execução Fiscal Nº 0029492-79.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: REGINALDO AMARO DE OLIVEIRA 
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Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento no evento 37. Sob a égide do 
Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem as partes da presente sentença; 2. Cumpra na íntegra o 
despacho exarado no evento 35; 3. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
executada; 4. Proceda com encerramento dos prazos dos eventos 38 e 39; 5. Cumprida as determinações acima, PROMOVA-
SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas 
processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0018574-16.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GECY MACHADO COELHO 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 29. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem as partes da presente 
sentença; 2. EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo 
o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 3. Promova a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade da executada; 4. Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e 
REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0015769-90.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCELO RODRIGUES MOREIRA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 28. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente em razão da renúncia ao 
prazo recursal;2. Intime o executado da presente sentença; 3. Proceda com a liberação de eventuais valores penhorados em 
contas bancárias do executado; 4. Promova a retirada de gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 5. 
Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria 
Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0025093-07.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA MARTINS DE SOUSA RIBEIRO ALMEIDA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 13. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; 2. Intime a executada da presente sentença; 3. EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, 
mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para 
devolução do montante em favor da executada; 4. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da executada; 5. Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0005446-89.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANA MONTEIRO BARBOSA 
"Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, 
do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Cumpra-se." 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027621-14.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO CARLOS GUIMARAES GIFONI 
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Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 46. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 

CENTRO JUDICIARIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E 
CIDADANIA 

Portarias 
PORTARIA 001/2021 
MM. Juiz de Direito:  Dr. Deusamar Alves Bezerra , CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – 
CEJUSC Araguaina,TO 
DEUSAMAR  ALVES BEZERRA, Juiz  de Direito titular e Coordenador do CEJUSC  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, no exercício de suas atribuições legais. 
CONSIDERANDO o disposto no item 2.6.22 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. AUTORIZAR a servidora cedida, Bel. Administração e Pós- Graduação em gestão de pessoas e coach; Raimunda Maria 
de Jesus, matricula 352868, lotada  no CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA – CEJUSC 
Comarca de Araguaína-To, assinar mandados e ofícios expedidos pela serventia, inclusive destinados a magistrados, atuantes 
no primeiro grau de jurisdição, promotores de justiça e defensores públicos, exceto os atos referidos no item 7.9.1 do 
Provimento 002/11 e outros especificados em lei como ato pessoal do juiz. 
Art. 2º. O art. 7.9.1, do Capítulo 7, da Seção 9, do Provimento nº 002/2011, da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins, atualmente possui a seguinte redação: 
7.9.1: Serão sempre assinados pelo juiz: 
 I – os mandados de prisão; 
II – os contramandados; 
III – os alvarás de soltura; 
IV – os salvo-condutos;  – as requisições de réus presos; 
VI – as guias de recolhimento, de internação ou de tratamento; 
VII – os ofícios e alvarás para levantamento e depósito; 
VIII – os ofícios dirigidos às autoridades referida no art. 221 do Código de Processo Penal; 
IX – as cartas precatórias; 
Parágrafo único: Desde que autorizado pelo juiz, o servidor poderá assinar os ofícios destinados a magistrados, atuantes no 
primeiro grau de jurisdição, promotores de justiça e defensores públicos. 
Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se e comunique-se a Corregedoria Geral de Justiça do Tocantins. 
Araguaína, 26 de novembro de 2021. 

 Deusamar Alves Bezerra 
 Juiz de Direito  Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Araguaina - 

CEJUSC  
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, 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 Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0004274-03.2020.8.27.2710 – 
Chave 711562135220, figurando como acusado JOÃO FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido 
aos 03/06/1984, natural de Lago Verde – MA, filho de João Pereira da Silva e Maria da Conceição da Silva, inscrito no RG 
n°032678312007-9 SSP – MA e CPF n° 041.716.731-86, residente no Povoado São Felix, Rua do Comércio, s/nº, Zona Rural, 
Praia Norte - TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão acostada no evento 09. Referido acusado 
encontra-se denunciado nas sanções do artigo art. 129, §9º, art. 147, c/c art. 69, todos do Código Penal c/c artigo 7º, I e II, da Lei 
11.340/2006, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, 
nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, 
do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5096 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021 22 

 

 
 

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 08/12/2021. Elaborado por mim, Maria 
Clara Santos Silva, matrícula 362732.                                                            
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, 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 Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0003241-75.2020.8.27.2710 – 
Chave 732305841220, figurando como acusado VANDERLEY ROCHA DA SILVA vulgo “Neguim”, brasileiro, união estável, 
nascido aos 22/06/1995, natural de Marabá – PA, filho de Aldenor Rocha da Silva e Lucilene Pereira da Silva, inscrito no CPF n° 
059.702.491-06, residente na Rua Brasilândia, n° 64, Bairro Boa Sorte, Augustinópolis – TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, conforme certidão acostada no evento 10. Referido acusado encontra-se denunciado nas sanções do artigo 129, §9º, 
todos do Código Penal c/c artigo 7º, I e II, da Lei 11.340/2006, para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de 
Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado 
apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. 
E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que 
será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, aos 08/12/2021. Elaborado por mim, Maria Clara Santos Silva, matrícula 362732.  
 

2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de citação 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Dr JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Meritíssimo Juiz de Direito, em auxílio ao Núcleo de Apoio às Comarcas - 
NACOM, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO do Requerido WILTON ALVES COSTA, atualmente em lugar incerto e não sabido, de todos os termos 
da exordial, bem como para responder a ação dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial (Art. 285, CPC), conforme determinado no Despacho do Evento 33. E para que chegue ao conhecimento de 
todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Eu, ANA CLARA 
DA SILVA ABREU DO NASCIMENTO, Estagiária em auxílio ao Cartório NACOM que digitei e subscri. JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA, Meritíssimo Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação Cumprimento de sentença (processo nº 0002289-09.2014.8.27.2710), tendo como Requerentes, 
Vanicleia da Silva Oliveira, Valdicleia da Silva Oliveira, Claudevilton da Silva Oliveira, Claudeilton da Silva Oliveira, 
representados por sua genitora Valdilene Alves da Silva. Sendo o presente para INTIMAR a Genitora 
dos  Requerentes VALDILENE ALVES DA SILVA, brasileira,  estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar 
regular andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, informando se ainda 
tem interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para que ninguém  alegue 
ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum 
local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 07/12/2021. Eu, Pociane Batista dos Santos, 
(Servidora de Secretaria), que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação Obrigação de Fazer c/c DEclaratória de Inexistência de Débito (processo nº 0005332-
46.2017.8.27.2710), tendo como Requerente Moisés Maia Silva e como parte requerido Wellington Nascimento de Lima. Sendo 
o presente para  CITAR o requerido  WELLINGTON NASCIMENTO DE LIMA, brasileiro, em união estável,  estando atualmente 
em lugares incertos e não sabidos, para tomar conhecimento da presente ação bem como no prazo de 15 (quinze) dias, 
apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 29 
novembro de 2021. Eu, Ivoneide Pereira da Silva, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, 
Juiz de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0004328-37.2018.8.27.2710), tendo como 
exequente a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL e como parte executada JOSÉ FRANCISCO DA COSTA. Sendo o presente 
para  CITAR o executado, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, brasileiro, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, (Lei 6830/80, art. 8º, caput e inc. I), pagar a obrigação executada objeto da presente demanda, 
acrescida dos encargos legais e honorários advocatícios. E para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o 
presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 07 de Dezembro de 2021. Eu, Mizael de Sousa Lima Santos, Servidor de 
Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Execução Fiscal (processo nº 0004025-86.2019.8.27.2710), tendo como Requerente ESTADO 
DO TOCANTINS e como parte requerida RAMON DA SILVA OLIVEIRA. Sendo o presente para  CITAR o Requerido RAMON 
DA SILVA OLIVEIRA, brasileiro,   estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 05 (cinco) dias, (Lei 
6830/80, art. 8º, caput e inc. I), pagar a obrigação executada, acrescida dos encargos legais e honorários advocatícios. E 
para que ninguém  alegue ignorância, mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e 
afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 07 de dezembro de 2021. 
Eu, Pociane Batista dos Santos, Servidora de Secretaria, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
2ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003054-97.2016.8.27.2713/TO 
AUTOR: LEILA LOPEZ CAMPOS PIMENTA 
AUTOR: JOÃO PIMENTA DA SILVA JÚNIOR 
AUTOR: AURELIO ANTONIO CAMPOS PIMENTA 
AUTOR: ELI DE CAMPOS ARAÚJO 
AUTOR: RAFAEL GONÇALVES PIMENTA 
RÉU: SONIA MARIA GOMES 
 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramitam os autos da 
Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo nº 0003054-97.2016.8.27.2713, em que figuram como partes LEILA 
LOPEZ CAMPOS PIMENTA e OUTROS contra SONIA MARIA GOMES, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte 
requerida SONIA MARIA GOMES, brasileira, qualificação civil ignorada, portadora do RG. 946.990 SSP/MG e CPF n° 
292.508.111-87, atualmente com endereço incerto e não sabido, acerca da decisão prolatada no evento 242, cuja parte final 
segue transcrita: "para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague voluntariamente o valor indicado no demonstrativo discriminado 
e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver (artigo 523, caput do Código de Processo Civil). Não ocorrendo 
pagamento voluntário no prazo acima estipulado, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 
honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-
se os atos de expropriação (artigo 523, parágrafos 1° e 2° do Código de Processo Civil). Fica a parte executada advertida de que 
transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua IMPUGNAÇÃO (artigo 525, caput do Código de Processo Civil). 
Colinas do Tocantins, 26 de novembro de 2021. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4207651v3 e do código CRC ea4ff462. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: E. P. BORBA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Execução Fiscal, processo nº 0007204-19.2019.8.27.2713, em que figuram como partes ESTADO DO TOCANTINS contra E. 
P. BORBA DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, por meio do 
qual CITA-SE o executado EVERALDO POVOA BORBA, CPF N 000.148.274-25,  atualmente com endereço incerto e não 
sabido, de todos os termos da exordial, para no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, além de 
honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) ou garantir a execução com oferecimento de bens à 
penhora (artigo 8° da Lei n°. 6.830/80). No caso de integral pagamento no prazo acima estipulado, o valor dos honorários 
advocatícios será reduzido pela metade (artigo 827, parágrafo 1° do Código de Processo Civil). Advirtindo, que o executado 
poderá, querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora (artigo 16 da Lei n°. 
6.830/80).. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 29 de novembro de 2021. Eu, Deusivaldo Pereira de 
Araujo, Servidor de Secretaria, conferi e subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4216045v2 e do código CRC bcabe142. 
 

 Cejusc 

Sentenças 
Autos nº 0001593-56.2017.827.2713 
Chave do Processo nº 344478748517 
AÇÃO DE CURATELA 
REQUERENTE: PARECIDA RODRIGUES PEIXOTO 
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEIXOTO 
INTIMAÇÃO da Sentença de evento 22 a seguir transcrita: “Trata-se de PROCEDIMENTO PRÉ-PROCESSUAL promovido 
conjuntamente pelas partes PARECIDA RODRIGUES PEIXOTO e JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEIXOTO qualificados nos 
autos. Pedido: Homologação de acordo para transferir a CURATELA do incapaz WILTON BATISTA RODRIGUES PEIXOTO, 
portador de síndrome de down, para o requerente JOSÉ CARLOS, irmão do referido incapaz. Causa de pedir: Afirmação de que 
a 1ª requerente é mãe do 2º requerente e do incapaz WILTON BATISTA RODRIGUES PEIXOTO, portador de síndrome de down 
que requer cuidados especiais. Desde os idos de 1997, quando o filho WILTON tinha ainda 17 anos de idade, a 1ª requerente 
vem recebendo do INSS benefício assistencial ao deficiente para atender às despesas básicas desse filho. No mês de 
janeiro/2017, a 1ª requerente descobriu que está doente com câncer e necessita urgentemente de tratamento de saúde 
(quimioterapia) a ser feito em Araguaína-TO ou cidade de Goiânia-GO. Preocupada com o futuro do filho e com os 
desdobramentos do tratamento de sua doença, requer a homologação judicial da indicação de seu outro filho, maior e capaz, 
para exercer a CURATELA, havendo concordância de todos. Parecer Ministerial: Favorável à homologação do acordo.É o 
relatório do que interessa. As disposições do acordo, reduzido a termo na Sessão Conciliatória presidida pela Conciliadora do 
CEJUSC, têm objeto lícito e são passíveis de homologação nos termos do art. 515, III, CPC. As partes signatárias são capazes e 
detém legitimidade para disporem sobre o objeto do acordo. No evento 6 o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao 
acordo. Satisfeitos, pois, os requisitos para a HOMOLOGAÇÃO do acordo. DISPOSITIVO1. DEFIRO às partes os benefícios da 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA , inclusive para fins de dispensa dos emolumentos correspondentes à averbação da curatela junto 
ao CRC.2.Com base nos arts.515, III, e755, §§ 1º, do CPC/2015, HOMOLOGO a AUTOCOMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL 
entabulada pelas partes na Sessão Conciliatória do dia 19/04/2017, para ATRIBUIR a JOSÉ CARLOS RODRIGUES PEIXOTO, 
maior, capaz, brasileiro, portador do CPF.623.943.041-20, o exercício da CURATELA de seu irmão WILTON BATISTA 
RODRIGUES PEIXOTO, maior, incapaz, brasileiro, portador do RG.157.986 SSP/TO 2ºVia.3. EXPEÇA-SE Termo de 
CURATELA, nele constando o n. do CPF do Curatelado.4. Em cumprimento ao disposto no art. 755 do CPC/2015:a) 
REQUISITE-SE ao CRC competente que promova a AVERBAÇÃO da Curatela no Registro de Nascimento do curatelado. 
INSTRUA-SE o ofício requisitório com cópia desta sentença e de uma via original do Termo de Curatela.b) Promovam-se as 
PUBLICAÇÕES determinadas pelo art. 755, §3º, CPC/2015. DISPENSO a publicação na imprensa local, tendo em vista que as 
partes são beneficiárias da GRATUIDADE DA JUSTIÇA.5. SEM despesas processuais.6. INTIMEM-SE. 7. Após as formalidades 
legais, ARQUIVEM-SE.Colinas do Tocantins, 04 de maio de 2017. GRACE KELLY SAMPAIO Juíza de Direito Coordenadora do 
CEJUSC”. 
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CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDTIAL DE CITAÇÃO 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 0001769-87.2021.8.27.2715, que a justiça pública move contra os 
acusados: LUCAS SOARES COSTA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, nascido aos 05/09/1996, natural de 
Cristalândia/TO, filho de Aurilene Soares Costa, RG 1.284.033 SSP/TO0, CPF: 061.185.551-84 e JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA, 
também conhecido como “Parazinho”, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/08/1985, natural de Goiânia/GO, filho Maria de Nazaré 
Ferreira da Silva e Filemon Berto de Oliveira, inscrito no RG nº 1.317.168 SSP/TO, CPF nº 708.804.641-51, atualmente em local 
incerto e não sabido, por infração art. 155, § 1º e § 4º, inc. I e IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal Brasile iro 
(tentativa de furto durante o repouso noturno com rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) e art. 180, § 6º, do mesmo 
codex, todos na forma do 69 do referido diploma legal, conforme consta dos autos, ficam CITADOS para oferecer resposta 
escrita no prazo de 10(dez) dias, nos termos do art. 361 do Código de Processo Penal, não constituindo advogado para o 
patrocínio da causa, será nomeado Defensor Público local. 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 8 de 
dezembro de 2021. Eu Ester Alves Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
 Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0002053-91.2018.8.27.2718 O Dr. Luatom Bezerra 
Adelino de Lima - Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital de Intimação virem, ou dele tiverem conhecimento, tramita os autos 
00020539120188272718- Ação: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, FAZ SABER aos que o presente 
Edital de Citação com o prazo de 20 (vinte) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste, CITA-SE, Sr. 
WESLEY ROMUEL ARRUDA DA SILVA XAVIER, brasileiro,solteiro, residente e domiciliado na Rua Dona Otília, s/nº, 
Assentamento Bielândia, Filadélfia - TO, fone: (99) 99111.0105, para que em 03 (três) dias, efetue o pagamento do débito 
alimentar, bem como das prestações alimentícias que se vencerem no curso do processo; provar o efetivo pagamento ou 
justificar a impossibilidade de o fazê-lo. O requerido fica advertido de que, caso não efetue o pagamento, não prove que o 
efetuou ou se a justificativa apresentada não for aceita, poderão ser tomadas, dentre outras, seguintes medidas: 1) protesto do 
pronunciamento judicial (art. 528, §1º, NCPC) e inclusão do nome do(a) Executado(a) em cadastro de inadimplentes (art. 782, 
§3º, NCPC) relativamente ao total do débito; 2) decretação de sua prisão civil no tocante ao débito relativo às três últimas 
parcelas vencidas e as que se vencerem no curso do processo, pelo prazo de 1 a 3 meses (art. 528,§§ 3º e 7º, NCPC); 3) 
penhora de bens relativamente ao valor das parcelas pretéritas (art. 530, NCPC); 4) verificada a conduta procrastinatória do(a) 
Executado(a), ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material (art. 532, NCPC),, expediu-se 
o presente edital que será publicado. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, aos oito 
dias do mês de dezembro de 2021 (08.12.2021). Eu, Rosimeire Leite Cruz, o digitei e conferi. Luatom Bezerra Adelino de Lima - 
Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0006072-26.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) JOSE ROBERTO BATISTA FIGUEREDO, brasileiro, unido estavelmente, natural Porto Nacional-TO, filho de 
Maria Amélia Pereira Figueiredo e de Rafael Batista Figueredo, nascido em 01 de agosto de 1978, inscrito no CPF sob o nº 
992.810.741-68, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de tipificação nos atigos o 
217-A, do Código Penal, por no mínimo cinco vezes cada um, na forma do art. 71 do Código Penal, c/c art. 226, II do 
Código Penal. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação 
por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem 
condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 30 de novembro de 2021. Eu, Clifton Alves Gomes, 
Assistente Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
 A Drª. Cibele Maria Bellezzia, MMª Juíza de Direito auxiliar da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0007000-11.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) MAGNO NOGUEIRA NAZARENO FILHO, vulgo “Catatau”, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 07 de 
junho de 1993, natural de Boa Vista-RR, filho de Ivonete Barbosa da Silva e Magno Nogueira Nazareno, RG n.° 1.017.645 SSP-
TO e CPF 027.006.531-81, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de tipificado no 
artigo 250, §1º, insico II, b, c.c, art. 29, do Código Penal. Ee para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o 
presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do 
inteiro teor da sentença absolutória inserida no evento nº 121, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, JULGO 
IMPROCEDENTE a pretensão acusatória contida na denúncia e ABSOLVO o réu MAGNO NOGUEIRA NAZARENO FILHO da 
imputação da prática do crime previsto no Art.250, § 1º, inciso II, “b”, c/c Art. 29, todos do Código Penal, com fundamento no Art. 
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
aos 02 de dezembro de 2021. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações 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  0010966-79.2020.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em face de MAICO 
DENNIS ALVES SOARES, 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$ 28.189,90 (vinte e oito mil, cento e oitenta e nove reais e 
noventa 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 686815756120, 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 08 de dezembro de 2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
  

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2973/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 08 de dezembro de 2021 
LOTAÇÃO DE SERVIDOR 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar a servidora IVANILDE ALVES DA SILVA, técnica judiciária, matrícula 246349, no Juizado Especial da Infância e 
Juventude da Comarca de Gurupi -TO, a partir de 10 de janeiro de 2022.   
Art 2º - Revogo às disposições em contrário, em especial a Portaria Nº 2973/2021 - DF GURUPI. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0004658-27.2020.827.2722 
Denunciado: RICARDO DA SILVA SOUSA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do Juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de RICARDO SOUSA SILVA, brasileiro, convivente em união 
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estável, caminhoneiro, natural de Araguatins/TO, nascido aos 03.10.1987, filho de Marineuza da Silva Sousa, inscrito no 
CPF n° 028.973.801-60, não foi localizado nenhum endereço, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas 
penas dos artigos 129 §9° do Código Penal (por 02 vezes), artigo 163, p. único, inciso I do Código Penal c/c as disposições da 
Lei n.º 11.340/06, fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de 
advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e 
arrolar, até 5 (cinco) testemunhas, tudo  nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos 
termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 
Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0009171-38.2020.827.2722    
Denunciado: LEOMAR QUIRINO DA CONCEIÇÃO 
Vítima: R.P.S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de LEOMAR QUIRINO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, união estável, 
agricultor, natural de Paranã-TO, nascido aos 15.04.1980, filho de Maria Rita da Conceição, inscrito no CPF n°. 006.542.311-92, 
residente na Rua Rio de Janeiro, nº. 143, Setor Aliança do Tocantins, município de Aliança do Tocantins-TO, atualmente em local 
incerto e não sabido, INTIMÁ-LO  da sentença: DECIDO. Os crimes conexos, praticados no mesmo contexto fático com o delito 
de violência doméstica, são atraídos para o juízo especializado pela facilidade e união probatório, art. 78, IV do CPP. Vejamos o 
que diz a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO 
QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO 
JUÍZO. CONEXÃO INSTRUMENTAL. "PERPETUATIO JURISDICTIONIS". REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS 
SUFICIENTES. PALAVRA DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 
AUSÊNCIA DE LAUDO. FASTADA.QUALIFICADORA DA ESCALADA. PERÍCIA DISPENSADA. ESFORÇO INCOMUM. 
PROVAS CONTRÁRIAS. AFASTADA.PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Crimes conexos 
aos de violência doméstica são atraídos pela competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 2. 
Reconhecida a conexão entre os delitos pelos quais o réu foi denunciado, e o juízo firmado sua competência para o 
processamento e julgamento do feito, a absolvição do crime atrativo não retira a sua competência para julgar o crime conexo, em 
razão da aplicação da regra da "perpetuatio jurisdictionis". 3. Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de 
obstáculo, o exame de corpo de delito será dispensável quando não deixar vestígios ou se mostrar impossível a realização. 4. 
Em razão de não existirem nos autos elementos mínimos a constatação do grau de esforço utilizado pelo réu, que ainda estaria 
embriagado no momento da escalada, imperioso o afastamento da qualificadora prevista no inciso IIdo § 4º do artigo 155 do 
Código Penal. 5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 20150210053450 DF 0005273-60.2015.8.07.0002, 
Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: 
Publicado no DJE : 30/05/2018 . Pág.: 145/152). Mérito A materialidade delitiva pode ser extraída do Auto de Prisão em 
Flagrante n°5474/2020 bem como através das declarações da vítima (evento 1 do IP). Concernente à autoria, esta também 
restou comprovada, porquanto em juízo a vítima ratificou a versão apresentada na fase investigativa, tendo relatado: “Que os 
fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Que já foi ameaçada outras vezes por ele. Que ele agrediu os policiais dentro da 
viatura. Que ele estava bêbado”. A testemunha Gilvan Rodrigues Pinto, policial militar, relatou em juízo: “Que os fatos são 
verdadeiros. Que o acusado resistiu a prisão e desacatou os policiais. Que ele estava bêbado”. O acusado não compareceu em 
juízo. Quanto ao crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, a paz e a tranquilidade da pessoa, tem-se 
que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças proferidas causem efetivo temor à vítima, que é o caso dos autos, 
já que a vítima confidenciou ter sentido medo e que já foi ameaçada várias vezes por ele, sendo que pelo fato ocorrido procurou 
ajuda policial. No caso em tela, verifico que não há contradições nas declarações da vítima capaz de desprestigiá-la, pois ela 
ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando a corrência dos delitos imputados ao acusado. Dos 
crimes de resistência e desacato: Quanto ao crime de resistência, cometido contra os policiais, também não há que se falar em 
absolvição por falta de provas. Para a configuração do delito é preciso opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou 
ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio, pois bem, nota-se que tais requisitos 
foram verificados no caso em análise, pois o acusado resistiu à prisão. Concernente ao delito de desacato, restou cabalmente 
comprovado durante a instrução que o acusado proferiu xingamentos contra os policiais, tendo os chamado de “vagabundos”, 
dentre outros nomes. Inclusive, à autoridade policial a vítima acrescentou que ele os chamou de “cachorros do governo”. 
Convém salientar que os testemunhos de policiais, quando não contraditados, são plenamente convincentes e idôneos, não 
havendo motivo algum para desmerecê-los. Registre-se, ainda, que a presunção é de que os policiais agem no cumprimento do 
dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, sem motivo relevante, da veracidade nos seus 
depoimentos, mormente quando condizentes com o restante das provas coligidas. Ressalto, por oportuno, que nos delitos 
praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a 
palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos 
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autos (AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 
22/05/2018, DJe 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 
03/05/2018, DJe 11/05/2018). Desse modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e materialidade dos 
delitos para alicerçar o decreto condenatório do acusado quanto aos delitos que lhe foram imputados, de modo que não merece 
prosperar a tese levantada pela defesa em sede de memoriais. Isto posto, acolho o pedido contido na denúncia e condeno o 
acusado  LEOMAR QUIRINO DA CONCEIÇÃO pela prática dos delitos capitulados no artigo 147 do CP, em apoio a Lei 
n°11.340, bem como art. 329 caput e 331, ambos do CP, c/c artigo 78, IV do CPP. Passo à análise e individualização da 
pena: As condutas incriminadas e atribuídas ao sentenciado incidem num mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se 
uma única apreciação sobre as circunstâncias judiciais enunciadas pelo art. 59 do Código Penal, a fim de evitarmos repetições 
desnecessárias: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada 
pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro nos autos. 
Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à espécie. 
As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, 
utilizando da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena previsto para os 
respectivos tipos penais, fixo a pena-base em: a) 1 (um) mês de detenção, para o crime de ameaça; b) 6 (seis) meses de 
detenção, para o crime de desacato; c) 2 (dois) meses de detenção, para o crime de resistência. Não há circunstâncias 
agravantes e atenuantes para os crimes de resistência e desacato. Em relação ao crime de ameaça, não concorre circunstância 
atenuante. Concorre à agravante prevista no art. 61, II, “f” do Código Penal, razão pela qual agravo a pena-base para essa 
infração em 1/6, passando a dosá-la: 1 (um) mês e 5 (cinco) dias. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de 
pena em todos os delitos a que foi condenado o sentenciado, motivo pelo qual torno definitivas as penas acima fixadas. Em 
sendo aplicável a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes), fica o sentenciado condenado, 
definitivamente, à pena de: 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, 
alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. No 
tocante à detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que fixado o regime inicial de cumprimento de 
pena mais favorável ao sentenciado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de 
os crimes terem sido praticados com grave ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. 
Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a adoção deste instituto, 
todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em face do quantitativo de pena aplicado. Defiro os 
benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os efeitos da 
condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo em vista 
que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Diante Determino à serventia: Cumpra-se o disposto 
no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando as vítimas. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do 
CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia 
de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; 
Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por seus proprietários, proceda ao seu descarte ou destruição após 
o trânsito em julgado; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. 
JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, terça-feira, 7 de dezembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente 
  
  

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL CITAÇÃO 30 DIAS 
O DOUTOR FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 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 30 dias, extraído do processo nº 0000042-97.2020.8.27.2725 Ação Usucapião, onde figura como requerente FÁTIMA 
CORREIA DA SILVA e requerido PEDRO PEREIRA DE ARAUJO, DONZILIA ALVES DE ARAUJO e SERGIO ALVES DE 
ARAUJO, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente CITADO: ROSILENE CORREIRA DA SILVA, 
estando em lugar incerto e não sabido, para contestar a ação no prazo de 30 dias. DESPACHO: "1. RECEBO a inicial e emenda 
dos eventos 6, 8 e 12. 2. DEFIRO os benefícios da GRATUIDADE DA JUSTIÇA (CPC, art. 98), podendo ser REVOGADO em 
caso de impugnação ou comprovação de afirmação/declaração inverídica. 3. Diante da quantidade de pessoas a serem citadas e 
visando a celeridade processual, DEIXO para designar audiência de conciliação, após formalizada a citação do(s) requerido(s) e 
confrontante(s). 4. CITEM-SE, POR MANDADO, a parte requerida (aquela, cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo) e 
os confinantes para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem respostas, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos não 
impugnados. 5. CITEM-SE, VIA EDITAL (com prazo de 30 dias), os requeridos em lugar incerto ou não sabido e eventuais 
interessados (observando-se o disposto nos arts. 257 e 259, I, ambos do CPC), para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecerem 
respostas, sob pena de se presumir verdadeiros os fatos não impugnados. 6. INTIMEM-SE a União, o Estado e o Município de 
Miracema/TO, para que, no prazo legal, manifestem interesse jurídico e/ou patrimonial na causa. 7. Após respostas, VISTAS ao 
Ministério Público para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar parecer. 8. CITEM-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Documento 
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eletrônico assinado por FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro 
de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível 
no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 3922497v2 e do código CRC 
47655b70. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): FABIANO RIBEIRO Data e Hora: 25/10/2021, às 6:35:43" e, 
para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no 
lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins,26/11/2021. Eu, 
MARINALVA TAVARES CAMPOS DOS SANTOS, o digitei. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
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 30 dias, extraído do processo nº 0001698-52.2017.8.27.2739, Ação de Procedimento Comum Cível 
SERVIDÃO, onde figura como requerente MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A e requerido CINÉSIO 
BARBOSA DE LIMA, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este ficam devidamente INTIMADOS: Os terceiros 
interessados, incertos e desconhecidos, em lugar incerto e não sabido, dos termos da sentença proferida no evento 143, para a 
qual restam os terceiros interessados, incertos e desconhecidos, devidamente intimados por meio deste. sentença: "Trata-se de 
servidão administrativa com pedido liminar, movida por MIRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., em 
desfavor de CINÉSIO BARBOSA DE LIMA. Recebida a inicial, a liminar pleiteada fora concedida, bem como determinou-se a 
citação do Requerido. (evento14) Realizada a conciliação verificou-se o comparecimento de todas as partes. No 
ato, entabularam acordo objetivando pôr fim ao litígio. No Termo, em breve síntese, restou consignado que em relação a este 
feito, as partes concordaram pelo levantamento do valor depositado judicialmente em favor do requerido, mais o pagamento ao 
senhor CINÉSIO do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em uma única parcela no prazo de 15 (quinze) dias. (evento140) É o 
relatório. Decido. Da análise dos autos verifica-se que as partes entabularam acordo válido, por intermédio dos seus 
procuradores. Outrossim, verifico que se trata de direito de caráter privado, portanto disponível nos termos do artigo 841, do 
Código Civil. Imperioso observar, ainda, que as partes processuais são capazes e, além disso, não se observa a existência de 
vício de forma quanto ao instrumento de auto composição. As partes compareceram ao ato devidamente representadas 
e, analisando os termos da transação, não vislumbro qualquer defeito jurídico. Por conseguinte, impõe-se que seja homologado 
judicialmente. Isto posto, homologo o acordo celebrado no evento 140 entre as partes, para efeitos legais, com 
fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b do Código do Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de 
mérito. 1. Expeça-se o alvará da importância depositada judicialmente em favor do requerido, ou do seu procurador, 
desde que tenha poderes para receber e dar quitação; 2. Expeça-se edital, com prazo de 10 (dez) dias, para ciência de 
eventuais interessados, nos termos do artigo 34, do Decreto - Lei nº 3.365/41; 3. Após, expeça-se mandado judicial para 
inscrição da servidão no registro imobiliário respectivo, devendo a parte interessada (Concessionária) arcar com os 
custos dos emolumentos do ato registral, nos termos do artigo 6.º, da Lei Estadual nº. 2.828/2014. Sem custas finais 
(artigo 90, § 3.°, CPC/15). Honorários como pactuado. Considerando que as partes dispensaram o prazo recursal, cumpra-se, 
certifique o trânsito em julgado e, ao final, arquivem-se". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital 
que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Miracema do Tocantins, DATA 22 de novembro de 2021. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Perda ou Suspensão do Poder Familiar Nº 0001020-08.2019.8.27.2726/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: DIVINO BARBOSA 
RÉU: ELIZÂNGELA MARIA DE JESUS 
EDITAL Nº 4271673 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO, MM. Juiz de Direito em substituição automática da Vara Cível desta cidade e 
Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR os requeridos ELIZÂNGELA MARIA DE 
JESUS, brasileira e DIVINO BARBOSA, brasileiro, estando em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, apresentem 
contestação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, com a indicação 
das provas a serem produzidas e do rol de testemunhas e documentos, conforme despacho lançado no evento 85, acostado nos 
autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário 
da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 06 de 
dezembro de 2021. Eu, Layelle de Sousa Brito, Aux. Cível TJ/TO 353530, digitei o presente. 
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Sentenças 
Procedimento Comum Cível Nº 0000160-36.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: MANOEL DIMAS PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO parcialmente procedente a pretensão inicial e EXTINTO o processo, com fundamento no artigo 487, I, do 
Código de Processo Civil, para: 
a)        DECLARAR a inexistência de relação jurídica decorrente do contrato que originou a propositura da demanda, bem como 
a ausência dos respectivos débitos; 
b)        CONDENAR a parte ré a restituir o valor em dobro o valor da(s) parcela(s) constante(s) no(s) extrato(s) apresentado(s) 
no evento 01, com a indicação idêntica àquela constante na petição inicial, atualizada(s) monetariamente pelo INPC a partir da 
data de cada desconto, com juros de mora a partir da citação. 
Condeno o réu ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro 10% (dez por cento) do proveito 
econômico obtido pela parte Autora, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, levando em consideração do trabalho 
desenvolvido e a complexidade da causa. 
Condeno a parte autora ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor do proveito 
econômico obtido pela parte Requerida referente ao pedido de danos morais, com fundamento no artigo 85, § 2º, do CPC, 
suspendendo a exigibilidade dessa sucumbência na forma prevista no artigo 98, § 3º, do CPC. 
Após o trânsito em julgado, proceda-se à baixa com as devidas cautelas. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se para ciência e para, querendo, renunciarem, ao prazo recursal. 
Miranorte - TO, data certificada eletronicamente. 
 

PALMAS 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0045174-34.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): LARYSSA MENDES DO NASCIMENTO 
 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) LARYSSA MENDES DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, estudante, 
nascida aos 30/04/1999, natural de Palmas/TO, filha de Erlito Silva do Nascimento e Ana Patrícia Mendes da Silva, portadora do 
RG nº 1467113 SSP/TO, inscrita no CPF nº 078.752.851-00, residente e domiciliada em LO 21 com NS 10, T-31, Conj. 21-A, Lt. 
15, Capadocia, Taquari, Palmas/TO, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00451743420218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Noticiam os autos do Inquérito Policial que no dia 
26/12/2017, por volta das 12h00, no estabelecimento comercial Elite Bike Shop, localizado na Quadra 103 Sul, Rua de Pedestre 
SO 6, Palmas/TO, o denunciado ARRILTON ALVES MAIA JÚNIOR subtraiu da mencionada empresa a bicicleta Caloi Vitus Aro 
29 modelo MTB e vendeu para a denunciada LARYSSA MENDES DO NASCIMENTO, que adquiriu, em proveito próprio, a 
mencionada bicicleta Caloi que sabia ser produto de crime. Consta nos autos, que o mencionado estabelecimento comercial 
possuía câmaras de vigilância, que capturou a imagem do denunciado ARRILTON ALVES MAIA JÚNIOR no momento em que o 
mesmo subtraiu a bicicleta. Em diligência realizada pela polícia, descobriu-se que o denunciado ARRILTON ALVES MAIA 
JÚNIOR, abriu os cadeados do mencionado estabelecimento comercial com as chaves, pois encontrou as mesmas nas 
proximidades, e subtraiu a bicicleta Caloi Vitus Aro 29 modelo MTB. Ato seguinte, o denunciado ARRILTON ALVES MAIA 
JÚNIOR realizou a venda da bicicleta para a segunda denunciada LARYSSA MENDES DO NASCIMENTO, pelo valor de R$ 
100,00 (cem reais). Na residência da denunciada LARYSSA MENDES DO NASCIMENTO foi apreendido 10g (dez gramas) de 
substância entorpecente, que após Laudo de Exame Pericial constatou-se tratar-se de “maconha”. Os denunciados forma presos 
em flagrante delito. E na delegacia os denunciados confessaram a autoria dos fatos. Assim sendo, o denunciado ARRILTON 
ALVES MAIA JÚNIOR, está incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal Brasileiro, e LARYSSA MENDES DO 
NASCIMENTO, incursa no artigo 180, “caput”, do Código Penal, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente 
DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação dos denunciados para, querendo, apresentar defesa escrita no 
prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). Verificando-se que os denunciados se oculta para não serem 
citados, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do 
parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrada os denunciados no endereço constante dos autos, requer que sejam 
eles citados por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do artigo 366 do Código de Processo Penal. b) 
Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se os denunciados não constituirem defensor, requer o cumprimento do disposto 
no § 2º do artigo 396- A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a presente denúncia, com a designação e 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5096 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021 31 

 

 
 

audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das disposições das Leis nº 11.690/08 e 
11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) seja julgada procedente a pretensão punitiva nos 
moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação da denunciada. Em havendo incidência no caso 
em apuração : a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a comunicação dos ofendidos no endereço por ele 
indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso e à saída dos denunciados da prisão, à 
designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham ou modifiquem; b) Nos termos do 
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela 
infração. Para depor sobre os fatos retro mencionados, requer a notificação e/ou requisição das testemunhas abaixo arroladas 
para virem depor em Juízo, sob as cominações legais."   DESPACHO: "Determino a cisão processual em relação à 
acusada Larrysa Mendes do Nascimento, pois até o momento não foi citada. Realizada a cisão, determino: i) o traslado deste 
termo de audiências; ii) o compartilhamento das provas produzidas; e iii) a sua citação por edital, considerando as informações 
de que foram esgotados os endereços para busca (eventos 67 e 71), nos moldes do artigo 365 do Código de Processo Penal.” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 08/12/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei 
e subscrevo. 
 

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 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 de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento que fica a parte 
requerida DENIVAL DE MORAES OLIVEIRA  CPF n.º : 061.679.811-32. ,estando em lugar incerto e não sabido,  citado para os 
termos da presente ação e caso queira apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena dos efeitos processuais 
pertinentes, tudo de acordo com o despacho proferido nos autos. Ficando ciente que a resposta deverá ser feita diretamente no 
sistema eletrônico de processos, no site: www.tjto.jus.br – sistema do E-proc, conforme autos n.º 00364461420158272729,  onde 
poderão ser consultados os autos na íntegra. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Palmas/TO, 26 de novembro de 2021 José Maria Lima Juiz de 
Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4269043 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0019625-22.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: DIANGELIS RICHARDSON SAMPAIO MARTINS 
RÉU: JOAO D'ARC MARTINS 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM.(ª) Juíza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação Nº 00196252220218272729 em que DIANGELIS 
RICHARDSON SAMPAIO MARTINS move em face do  de cujus JOAO D'ARC MARTINS, e que por meio deste edital fica(m) 
CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, 
§1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MMª. Juíza, expedir o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei. Eu, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4269043v2 e do código 
CRC 719a38c2. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
6/12/2021, às 14:44:58 
 

 
Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5096 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021 32 

 

 
 

 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50211304120138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executada : LUIZ FLAVIO MARTINS,CNPJ/CPF nº 00597914117,INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) 
dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 12 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

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(s) sócio(s): ELISMAR GOMES JOSE FERRAZ. CNPJ/CPF: 566.530.691-68, e 
MARLENE MARIA DE MENDONCA. CNPJ/CPF: 130.337.271-15 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0042083-
72.2017.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20170022051, inscrita em: 06/03/2017, referente à TLF, 
20170022052, inscrita em: 06/03/2017, referente à TLS, 20170022053, inscrita em: 24/02/2017, referente à MUL-POST, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.444,63 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Quatro 
Reais e Sessenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de 
dezembro 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: L C DA SILVA EIRELI ME. CNPJ/CPF: 18.206.477/0001-93, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0043009-48.2020.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20200001858, inscrita em: 
03/10/2019, referente à TLS, 20200001859, inscrita em: 03/10/2019, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 3.691,13 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Treze 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, 7 de dezembro 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 sócio: PAULO ROBERTO OLIVEIRA MACEDO BARBOSA. CNPJ/CPF: 617.788.775-
91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0043851-96.2018.8.27.2729  que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20180009099, 
inscrita em: 26/10/2015, referente à ISS, 20180009100, inscrita em: 31/01/2018, referente à ISS-NFSE, 20180009101, 
inscrita em: 06/03/2017, referente à TLF, 20180009102, inscrita em: 25/03/2015, referente à TLS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.461,37 (Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Trinta 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 
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termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de dezembro 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 GIULIANO C. GONCALVES,CNPJ/CPF: 14959512000194  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 00333363620178272729 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). 20170019053 inscrita em 
24/02/2017 referente à TLHE - TX LIC HORARIO ESPECIAL, 20170019054 inscrita em  22/07/2016 referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO, 20170019055  inscrita em  22/07/2016 referente à TLS - TX LIC SANITARIA, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.618,12 (Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais e Doze Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de dezembro 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 REJANE PARENTE CORREIA, CPF/CNPJ: 973.825.151-68por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00374091720188272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180005551, inscritas em: 
06/03/2017, referentes ao IPTU; 20180005552, inscritas em: 06/03/2017, referentes ao COSIP; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.694,85 (Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta 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, 8 de dezembro 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: RUTHISLEIA CASTRO DE RAMOS, CPF/CNPJ: 047.306.471-57, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00444503520188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)  20180008718, inscrita em 
06/03/2017, referente ao ISS-AUTONO; 20180008719, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF; 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, 8 de dezembro 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 sócio coobrigado LINDOLFO PEDRO GONCALVES NETO, CPF/CNPJ: 499.233.071-
15, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00281292220188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180001146, inscritas 
em: 26/10/2015, referentes ao ISS-DMS; 20180001147, inscritas em: 26/10/2015, referente ao ISS-NFSE; 20180001148, 
inscritas em: 24/08/2017, referentes ao TLF; 20180003649, inscritas em: 27/04/2018, referente ao ISS-SN (PGFN);cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 18.901,22 (Dezoito Mil e Novecentos e Um Reais e Vinte 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, 8 de dezembro 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: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 
03.443.434/0001-54, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00403039720178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)  
J-3704, inscrita em 26/06/2017, referente ao DEBITOS PROCON;cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 13.797,12(treze mil setecentos e noventa e sete reais e doze centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de dezembro 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: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 
03.443.434/0001-54, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00402987520178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S)  
J-3669, inscrita em 26/06/2017, referente ao DEBITOS PROCON;cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 19.686,54 (dezenove mil seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta 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, 8 de dezembro 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 sócio: CHARLIETE FERNANDES DA SILVA VARAO, CPF/CNPJ: 816.057.901-25, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50087159420118272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S).20110002539, inscrita 
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em: 03/01/2011, referente ao TXL-FUNC; 20110002540, inscrita em: 03/01/2011, referente ao TXL-SANIT; 20110002541, 
inscrita em: 09/02/2009, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
2.100,32 (Dois Mil e Cem Reais e Trinta 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, 30 de 
novembro 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: COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CPF/CNP: 
03443434000154, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00253145220188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) J-8496/2017, 
inscrita em: 25/11/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
11.277,29(onze mil duzentos e setenta e sete reais e vinte e nove centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito 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, 8 de dezembro 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: LUCILANDIA MARIA BEZERRA CPF/CNPJ: 16078870378, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00161916420178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20170014386, inscrita em: 
24/02/2017 referente ao ISS, 20170014387, inscrita em: : 22/07/2016 referente ao TLF e 20170014388, inscrita em: 
22/07/2016 referente ao  TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.931,01 (Dois Mil e 
Novecentos e Trinta e Um Reais e Um Centavo), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de 
dezembro 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 sócio coobrigado: WESLEY RODRIGUES SILVA, CPF/CNPJ: 59169311153, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00194844220178272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) C-493/2017, inscrita em: 
22/03/2017, referente ao ICMS PARCELADO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
11.495,69(onze mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta 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, 
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mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de dezembro 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: LUANA GOMES VIEIRA SANTANA, CPF/CNPJ: 95933069353, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00131984320208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190003630, inscrita em: 
06/03/2017 e 20190003631, inscrita em: 04/01/2019 referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 3.073,38 (Três Mil e Setenta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de dezembro 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: OSMAR FRANCISCO NEVES, CPF/CNPJ: 08931860153, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00129704420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140017520, inscrita em: 
05/02/2014, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 570,96 (Quinhentos e 
Setenta Reais e Noventa e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 8 de 
dezembro 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 JOSADALIA MOREIRA DA SILVA FERRAZ  ,CNPJ/CPF: 42648769587 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 00024911620208272729 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). 20190002544 inscrita em 
06/03/2017 referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA, 20190002545  inscrita em 06/03/2017 referente à 
IPTU, 20190002546 inscrita em 04/01/2019 referente à  IPTU REV - IPTU REVISADO cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ $ 6.789,87 (Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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, 8 de dezembro 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 sócio: JASIEL PEREIRA DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 565.453.471-87, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50028087520108272729, 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). 21370.21.80017.9, inscrita em 
27/01/2006, referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 536,53 
(Quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de 
dezembro 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: BIANEK E URZEDO LTDA, CPF/CNPJ: 07319209000161, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00100627220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180016492, inscrita em: 
06/03/2017, referente ao TLF; 20180016493, inscrita em: 25/04/2018 referente ao IPTU e 20180016494, inscrita em: 
04/10/2018 referente ao IPTU cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.359,13 (Três Mil e 
Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Treze 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, 8 de 
dezembro 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; AGNA MARIA TEODORO NOLASCO ,CNPJ/CPF: 68939248104 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 00395050520188272729 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). 20180006526 inscrita em 25/03/2015 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20180006527 inscrita em 25/03/2015 referente à TLS - TX LIC SANITARIA,cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.919,68 (Três Mil e Novecentos e Dezenove Reais e 
Sessenta e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 1 de dezembro 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; COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 
03443434000154por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50013817720098272729 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-2358/2017 
inscrita em 11/05/2017 referente à MULTA ( PROCON) , cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 24.392,73 (vinte e quatro ,Il trezentos e noventa e dois reais e setenta e três centavos ), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
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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, 26 de novembro 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: WL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICO EIRELI. CNPJ/CPF: 
02.151.592/0001-78 e sócio (a): LEILA SOARES SILVA. CPF: 688.224.561-49 por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 
00339783820198272729, 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-1384/2019, inscrita em 03/04/2019, referente à IDNR, 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 17.168,57(dezessete mil cento e sessenta e oito 
reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de 
dezembro 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: FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS. CNPJ/CPF: 715.792.221-53, 
 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  00281697220168272729, 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-2187/2016, 
inscrita em 07/06/2016, referente à MULTA APLICADA PELO INSTITUTO DE NATUREZA DO TOCANTINS; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 18.024,36 (dezoito mil vinte e quatro 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, 8 de dezembro 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 MILTON DE SOUZA RODRIGUES,CNPJ/CPF: 19371578149 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 00301867620198272729 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). 20190015010 inscrita em 
04/01/2019 referente à IPTU REV - IPTU REVISADO, 20190015011  inscrita em  06/03/2017 referente à IPTU - IPTU - 
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 3.119,33 (Três Mil e Cento e Dezenove Reais e Trinta e Três Centavos) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de dezembro 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 DIOGENES SANTOS FILHO,CNPJ/CPF: 16885899100 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 00277952720148272729 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). 20140006891 inscrita em 
04/01/2012 referente à IPTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT URBANO, 20140006911 inscrita em  03/01/2011 referente à 
TXS-COLIXO - TX SERV COLETA LIXO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 392,44 
(Trezentos e Noventa e Dois Reais e Quarenta e Quatro Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 8 de dezembro 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 sócio: JACKSON DOUGLAS GALVÃO MOTA,CNPJ/CPF: 05936602699 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 00212385320168272729 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). 20160005346 inscrita em 
05/02/2014 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20160005347 inscrita em  25/03/2015 referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 659,82 (Seiscentos e Cinquenta 
e Nove Reais e Oitenta 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, 8 de 
dezembro 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 : MELQUISEDEQUE CORREA ,CNPJ/CPF: 68971320125 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 00210006320188272729 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). 20180001329  inscrita em 
22/07/2016 referente à ISS-AUTONO - ISS AUTONOMO, 20180001330 inscrita em  22/07/2016 referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.922,72 (Onze Mil e 
Novecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta 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, 8 de 
dezembro 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 : MARCOS RODRIGUES DO NASCIMENTO ,CNPJ/CPF: 01360308822 
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 00149545820188272729 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-20124/2017 inscrita 
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em 24/10/2017 referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 172.475,12 (cento e 
setenta e dois mil quatrocentos e setenta e cinco reais e doze centavos)que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 8 de dezembro 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 sócio : JOANA PINTO DE CASTRO SILVA DE CARVALHO  ,CNPJ/CPF: 
19715773168 e SALOMAO VENCESLAU RODRIGUES DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 26521423134 ,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 00123616120158272729 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 20150000904 inscrita em 18/11/2014 referente à 
ISS, 20150000906 inscrita em 18/11/2014 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20150000907 inscrita em 18/11/2014 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.979,07 
(Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Nove 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 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, 8 de dezembro 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 sócio : JOANA PINTO DE CASTRO SILVA DE CARVALHO  ,CNPJ/CPF: 
19715773168 e SALOMAO VENCESLAU RODRIGUES DE CARVALHO, CNPJ/CPF: 26521423134 ,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 00123616120158272729 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 20150000904 inscrita em 18/11/2014 referente à 
ISS, 20150000906 inscrita em 18/11/2014 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20150000907 inscrita em 18/11/2014 
referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.979,07 
(Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Nove 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 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, 8 de dezembro 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  : PNEUS MIL COMERCIAL LTDA  ,CNPJ/CPF: 00092407000277 e os 
seus sócios: ELIDA MARIA DE SOUZA COSTA , CNPJ/CPF: 75911612615, GERMENIANO DE SOUZA COSTA, CNPJ/CPF: 
70771804849,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 00062864020148272729 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-545/2013 inscrita em 08/04/2013 referente à IDNR, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
4.324,30(quatro mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta 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, 
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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, 8 de dezembro 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: LC CONSTRUTURA LTDA ME. CNPJ/CPF: 05.371.181/0001-86, 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 0045685-66.2020.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20200002437, inscrita em: 
23/01/2020, referente à ISS-SN (PGFN), 20200002438, inscrita em: 03/10/2019, referente à TLF, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 40.661,46 (Quarenta Mil e Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e 
Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de dezembro 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: C & C CONSTRUTORA E INSTALADORA LTDA. CNPJ/CPF: 
15.242.911/0001-00, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0045678-74.2020.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 
20200002429, inscrita em: 24/01/2020, referente à ISS-SN (PGFN), 20200002430, inscrita em: 03/10/2019, referente à TLF, 
20200002431, inscrita em: 03/10/2019, referente à ISS-NFSE, 20200002432, inscrita em: 03/10/2019, referente à ISS-NFSE-
RF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 13.220,06 (Treze Mil e Duzentos e Vinte Reais 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, 8 de dezembro 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: LUIZ BARBOSA DE MELO. CNPJ/CPF: 052.204.554-51, 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 0045528-93.2020.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20200019180, inscrita em: 
09/11/2020, referente à ISS-ESTIM, 20200019182, inscrita em: 09/11/2020, referente à ISS-ESTIM, 20200019184, inscrita 
em: 09/11/2020, referente à ISS-ESTIM, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.428,26 
(Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Vinte e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito 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, 8 de dezembro 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 sócio: MAYCKEL SANDERSON LIMA ALVES.  CNPJ/CPF: 71111131104, 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 0036785-65.2018.8.27.2729  que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20180006691, inscrita em: 
22/07/2016, referente à TLF, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.290,75 (Três Mil e 
Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de 
dezembro 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: VEGATRONIC PARTICIPACOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
ELETRONICOS LTDA, CPF/CNPJ: 07692902000185, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50092225520118272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) A-695/2010, inscrita em: 09/09/2010, referente ao ICMS; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$209.184,39(duzentos e nove mil cento e oitenta e quatro reais e nove 
centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 8 de dezembro 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: CONSTRUARTE CONSTRUTORA - EIRELI, CPF/CNPJ: 
18199842000180, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00457099420208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20200002452, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN; 20200002454, inscrita em: 24/01/2020, referente ao TLF – TX; 
20200002461, inscrita em: 03/10/2019, referente ao ISS-NFSE-RF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 38.991,36 (Trinta e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Um 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, 8 de dezembro 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: A M OLIVEIRA EIRELI, CPF/CNPJ: 28438207000161, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00464685820208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200018469, inscrita em: 
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03/07/2020, referente ao MUL-POST - MULTA ; 20200019265,inscrita em: 20/11/2020,referente ao MUL-POST – MULTA; 
20200019266, inscrita em: 20/11/2020,referente ao MUL-POST – MULTA; 20200019267, inscrita em: 20/11/2020, referente 
ao MUL-POST – MULTA; 20200019268,inscrita em: 20/11/2020, referente ao: MUL-POST – MULTA; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.084,64 (Três Mil e Oitenta e Quatro 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, 8 de dezembro 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: RETIFICA DE MOTORES UNIFORTE LTDA, CPF/CNPJ: 
08645276000139, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00465725020208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20200018548, inscrita em: 24/01/2020, referente ao ISS-SN; 20200018549, inscrita em: 23/01/2020, referente ao ISS-SN; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 19.962,00 (Dezenove Mil e Novecentos e Sessenta e 
Dois 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, 8 de dezembro 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 bem como seu sócio coobrigado: D. MARIA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA. CNPJ/CPF: 06337176000110, e VICTOR HUGO ARAUJO ZACARIAS. CNPJ/CPF: 72620250153 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 0046468-92.2019.8.27.2729  que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): C-4920/2018, inscrita em: 13/12/2018, 
referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 11.745,84 (onze mil setecentos e 
quarenta e cinco reais e oitenta 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, 8 de 
dezembro 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: HUDSON CARDOSO, CPF/CNPJ: 10570338808, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00474983120208272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 20200000339,inscrita em: 03/10/2019,referente ao MUL-
POST - MULTA; 20200000340, inscrita em: 03/10/2019, referente ao MUL-POST - MULTA; 20200000341, inscrita em: 
03/10/2019, referente ao MUL-POST - MULTA; 20200000342, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200000343, 
inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 10.050,01 
(Dez Mil e Cinquenta Reais e Um Centavo),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
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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, 8 de 
dezembro 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: DIAS & MACEDO BAR & RESTAURANTE LTDA. CNPJ/CPF: 
27.007.105/0001-29, 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 0046573-35.2020.8.27.2729  que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 
20200018551, inscrita em: 20/07/2020, referente à MUL-POST, 20200018552, inscrita em: 20/07/2020, referente à MUL-
POST,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 2.293,32 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e 
Três Reais e Trinta 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, 8 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00139696020168272729 
Denunciado: MAURÍCIO JOSÉ LAURÊNCIO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00139696020168272729 , tendo como Réu: 
MAURÍCIO JOSÉ LAURÊNCIO, brasileiro, natural de Santo Antonio do Jacinto-TO, filho de Joaquim José Laurêncio e Santa 
Ferreira de Sousa, nascido aos 25/11/1985, portador do RG 230873275, inscrito no CPF 094.407.016-76, como o denunciado 
encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme 
dispositivo final a seguir transcrito: “(...) Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à 
pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O 
PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da 
extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor 
depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta 
sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se 
Acusação, Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. 
Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas 
as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 17 de novembro de 2021, ANTIÓGENES FERREIRA 
DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no 
Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 07/12/2021. Eu, Juliene Lemes Pedreira Maya, mat. 199521, 
digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2893/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 30 de novembro de 2021 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza de Direito e Diretora do Foro, em Substituição Automática na Comarca de 
Palmeirópolis - TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei. 
CONSIDERANDO  formalização do Contrato n° 230 DCC, Processos SEI nº 21.0.000001911-6, com a empresa LM COMÉRCIO 
E MANUTENCÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LTDA, CNPJ/MF sob o nº 27.273.391/0001-74 
CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para assumir a função de Fiscal de Execução de Contrato (fiscal 
setorial), nesta Comarca de Palmeirópolis - TO; 
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CONSIDERANDO o teor do Ofício circular nº 354/2021 - PRESIDÊNCIA/ASMIL/ASMIL CONTRATOS, SEI n° 21.0.000027197-4, 
evento 3998956. 
RESOLVE: 
Art. 1º - REVOGAR Portaria Nº 2742/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMEIRÓPOLIS, de 10 de novembro de 2021. 
Art. 2° - DESIGNAR, a servidora LUCIANE BARCELOS DORNELES, matricula 356751, auxiliar de secretaria, lotada nesta 
Diretoria do Foro, para assumir a função de Fiscal de Execução de Contrato junto à Empresa LM COMÉRCIO E MANUTENCÃO 
DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - LTDA. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS Ação Penal n° 0000802-90.2018.8.27.2733 Chave do Processo nº 
943682139018 FINALIDADE: EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de 
Direito da Vara Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital de Citação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal 
n° 0000802-90.2018.8.27.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra JOSE MACIEL DA SILVA, brasileiro, união 
estável, nascido aos 20/07/1977, natural de Delmiro Gouveia-AL, filho de Maria de Fátima, portador do RG n. 2667963-9 SSP-
MT, inscrito no CPF sob o n. 029.445.924-32,  atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas penas do artigo 155, caput 
, do Código Penal, e não sendo possível CITÁ-LO pessoalmente, fica por meio do presente, CITADO para no prazo de 10 (dez) 
dias, oferecer a resposta à acusação, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP. Na resposta, o acusado poderá arguir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Caso não apresentada à resposta no prazo 
legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para oferecer a Defesa Escrita, concedendo-
lhe vista dos autos pelo prazo legal. Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no 
Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos oito dias do 
mês de dezembro do ano de dois mil e vintee um (08/12/2021). Eu___, Jessica Bakalarczyk – Auxiliar de Cartório, que o digitei e 
subscrevi. JUIZ M. LAMENHA DE SIQUEIRA. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS  Nº 0002367-12.2020.8.27.2736 
AUTOR: ALINE DE AQUINO CARVALHO DE PAULA 
ADVOGADO: LORENA CUMPERTINO DE PAULA OBAT/DF. 053528 
REQUERIDOS:  ESTADO DO TOCANTINS  
ADVOGADO: RENATO FLAVIO BATISTA E SILVA (PG117556871) 
PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO TOCANTINS – PLANSAÚDE 
NFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA 
INTIMAÇÃO: Fica os requeridos PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO 
TOCANTINS – PLANSAÚDE e INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA INTIMADOS da sentença proferida nos 
autos supracitados, cuja  parte dispositiva passo a transcrever:  “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 
pedidos iniciais e por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de 
Processo Civil, para: 1- Condenar o requerido PlanSaúde ao pagamento de R$5.750,00 (cinco mil setecentos e cinquenta reais), 
referentes aos custos médicos pagos pela autora, sendo a correção monetária a partir do reembolso (06/02/2020), conforme 
súmula 43 do STJ, sendo os juros de mora a partir da citação (24/09/2020). 2- Indefiro o pedido de condenação em danos 
morais, por ausência de elementos caracterizadores. Sem condenação em custas e honorários nesta fase, conforme artigo 55, 
da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquivem-se observando as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-
se. Ponte Alta/TO, 23 de Novembro de 2021.” 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº   0000693-33.2019.8.27.2736            
AUTOR: VALDETE BATISTA DE SOUSA 
ADVOGADO:  THAYS FERREIRA PINHEIRO- OAB/TO 002800 E SÉRGIO AUGUSTO MEIRA DE ARAÚJO- OBAT/TO 004219 
REQUERIDOS: ANA VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA ME empresa individual, com nome de fantasia IPA- INSTITUTO 
PROFISSIONALIZANTE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO E VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA 
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INTIMAÇÃO: Fica os requeridos acima mencionados INTIMADOS da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever “ Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial e o faço com resolução 
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) CONFIRMAR a decisão liminar proferida no 
evento 4 ratificando a obrigação de fazer do requerido em providenciar à expedição do diploma da requerente referente ao curso 
de técnica em enfermagem, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa pelo 
descumprimento da liminar.  2) CONDENAR os requeridos a pagar à Requerente a importância de R$29.876,74 (vinte e nove 
mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e quatro centavos)  a título de reparação por danos materiais e lucros cessantes, 
acrescido de correção monetária pelo INPC, desde a data a qual a entrega do diploma era devido, e de juros de mora em 1% ao 
mês a partir da citação.  3) CONDENAR a requerida a pagar à Requerente a importância de R$8.000,00 (oito mil reais) a título 
de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da publicação da presente sentença 
(súmula n° 362/STJ) e de juros de mora em 1% ao mês também a partir da publicação desta decisão, pois é o momento que a 
parte passa a ter o valor a pagar.  Condeno, ainda, a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.  Após o trânsito em 
julgado e o cumprimento de todas as determinações, arquive-se, com as cautelas de costume.  Publique-se. Intimem-se. 
Cumpra-se.  Ponte Alta/TO, 23 de Novembro de 2021.” 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DECLARATÓRIA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor William Trigilio da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito  desta desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi declarada 
a INTERDIÇÃO de MARLENE DIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, sem profissão, portadora do RG n.º 707.049 SSP/TO, 
inscrita no CPF sob o n.º 019.570.981-04, sem endereço eletrônico, residente e domiciliada na Avenida Absalão Quadra 19 Lote 
06 Centro na cidade de Mateiros/TO., para exercer, pessoalmente, os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, 
sendo-lhe nomeado CURADORA a Senhora MARIA JULIA DIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, lavradora, portadora da 
cédula de identidade n.º 60.038 SSP/TO e inscrita no CPF sob a n.º 596.596.451- 04, sem endereço eletrônico, residente e 
domiciliada na Avenida Absalão Quadra 19 Lote 06 Centro na cidade de Mateiros/TO., nos autos nº 0051595-
11.2019.8.27.2729 de CURATELA. A Curatela é por tempo indeterminado, e tem a finalidade de reger a interditanda em todos os 
atos de sua vida civil. De Conformidade com a sentença do seguinte teor. Parte dispositiva: "  JULGO PROCEDENTE o pleito 
exordial, resolvendo com mérito a lide, com fulcro no Código de Processo Civil, artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 
por consequência: 1) DECLARO a incapacidade relativa de MARLENE DIAS DOS SANTOS para exercer, pessoalmente, os atos 
da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, na forma do disposto no Código Civil, artigo 4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, 
respeitadas as disposições da lei nº 13.146/15, em especial os artigos 6, 84 e 85. 2) NOMEIO a sra. MARIA JULIA DIAS DOS 
SANTOS como curadora da Sra. MARLENE DIAS DOS SANTOS, por prazo indeterminado, a quem competirá prestar contas da 
administração dos bens e valores eventualmente existentes em nome da curatelada, se e quando for instada a fazê-lo, devendo, 
portanto, manter registro de recebimentos e gastos relativos ao eventual patrimônio a ser administrado. Dispenso a curadora 
nomeada, sra. MARIA JULIA DIAS DOS SANTOS, do dever de prestar contas de sua gestão anual. A curatela fica limitada aos 
atos da vida civil relacionados com os direitos de natureza patrimonial e negocial, não podendo a curadora, sem autorização 
judicial, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de qualquer natureza eventualmente pertencentes à curatelada, bem como 
praticar atos que não sejam de mera administração. Com exceção da publicação na imprensa local, que fica dispensada em 
razão do Código de Processo Civil, artigo 98, inciso III, cumpra-se o disposto no CPC, artigo 755, § 3º e CC, artigo 9º, inciso 
III: 1) inscrevendo-se a presente decisão no Registro Civil de Pessoas Naturais competente; e 2) publicando-se, por três vezes, o 
competente edital no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalo de 10 (dez) dias, servindo a presente sentença como edital. 
Desnecessária a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto a definição de curatela não alcança o direito ao 
voto, consoante o disposto na lei nº 13.146/15, artigo 85, § 1º. Custas na forma da lei, observando-se que as partes são 
beneficiárias da gratuidade judiciária, que ora defiro, também, ao requerido. A ação foi processada sob os benefícios da Justiça 
gratuita, razão pela qual ficarão os beneficiários desta gratuidade isentos do pagamento de taxas, custas, emolumentos e 
contribuições junto aos Registros Civis de Pessoas Naturais, inclusive perante os Cartórios de Registro de Imóveis, nos termos 
do CPC, artigo 98, inciso IX. Sem condenação aos ônus de sucumbência por se tratar de processo necessário e que ganhou 
feição de procedimento de jurisdição voluntária. Havendo recurso de apelação, determino à escrivania que proceda na forma do 
art. 1.010 do CPC. Publique-se. Registre-se. Cientifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Com o trânsito em julgado: 1) lavre-se o 
termo de curatela definitiva; e 2) expeça-se mandado de averbação dirigido ao Cartório de Registro Civil competente para que 
conste a interdição parcial no assento de nascimento da curatelada, cuja entrega deverá ser realizada pela parte autora. Após a 
baixa dos autos, REMETAM-SE os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais 
custas finais e/ou taxa judiciária. ".  E para que chegue ao conhecimento dos interessados e  inguém alegue ignorância, mandou 
expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado por 03 (três) vezes no Diário da Justiça do Estado com intervalo de 10 
(dez) dia, e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 21/10/2021. Eu, 
Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevo. 
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PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): DORVALINO DE ASSIZ - 
CPF/CNPJ Nº 460.073.851-91, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 66,53 
(sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 0006161-
09.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 
6.830/80). Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0009058-78.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de DECIO FERNANDO XAVIER 
CARVALHEDO, CNPJ/CPF nº 03007165164, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro 
teor da r. sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita 
a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
 ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0020280-05.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: ANDERSON ALVES DE REZENDE SANTOS 
EDITAL Nº 4018345 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 161868738617 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR o requerido ANDERSON ALVES DE REZENDE SANTOS, CPF 057.462.661-
16, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como para efetuar o pagamento da 
dívida exequenda no valor correspondente ao principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, no prazo de 3 (três) 
dias, sob pena de ser-lhe penhorados bens, quantos bastem à satisfação total do débito. Fica CIENTIFICADO que, querendo, 
poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á com o decurso do prazo deste edital. Fica 
CIENTIFICADO ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% 
(trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja admitido a 
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pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, caso 
em que: 1  sendo a proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos 
executivos, ficando o executado advertido de que, nesta hipótese, o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de 
pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos executivos, 
imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de 
embargos; 2 sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Em caso de 
pagamento, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será 
reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias. Fica ADVERTIDO de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04/11/2021. Eu, JOÃO ANTONIO 
RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela 
magistrada abaixo identificada. 
Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4018345v2 e do código CRC ec6dd0c0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): ADALGIZA VIANA DE SANTANA 
Data e Hora: 5/11/2021, às 12:29:52 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário nº 563, de 08 de Dezembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000029481-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, SARAH MARIA TAGUATINGA DE SOUZA para o cargo de 
provimento em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no Gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 564, de 08 de Dezembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 12, 
§ 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000030589-5, resolve nomear, a pedido e a 
partir da data de publicação deste ato, RAFAEL DA SILVA VALADARES para o cargo de provimento em comissão de Assessor Jurídico de 
1ª Instância, com lotação na 1ª Vara Cível da Comarca de Paraíso do Tocantins. 

Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 565, de 08 de Dezembro de 2021 
 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o art. 12, 
§ 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000030966-1, resolve exonerar, a pedido e a 
partir da data de publicação deste ato, DANIEL DE PAULA SILVA RIBEIRO, matrícula 354375, do cargo de provimento em comissão de 
Assessor Jurídico de 1ª Instância. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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Decisões 

PROCESSO 21.0.000016151-6 

INTERESSADO DIRETORIA ADMINISTRATIVA, DIRETORIA FINANCEIRA, DIRETORIA GERAL 

ASSUNTO   

Decisão Nº 5202, de 06 de Dezembro de 2021 
Tratam os autos da contratação de empresa para prestação de serviços de implantação da solução GRP-PJTO, 
incluindo serviços técnicos de adequação, desenvolvimento, integração, manutenção, migração de informações dos sistemas 
legados, integração com sistemas internos e externos utilizados pelo PJTO, treinamento e infraestrutura para a execução da 
solução em ambiente de nuvem no modelo operacional de IaaS (Infrastructure as a Service), bem como garantia, atualização, 
monitoramento, backup e suporte técnico, na modalidade de subscrição, objetivando atender às necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4059156), e, existindo disponibilidade orçamentária 
(eventos 4037628 e 4037631), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada 
pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do art. 25 "caput" da Lei 8.666/93 (evento 4060549), visando à contratação da 
empresa THEMA INFORMATICA - LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.647.965/0001-04 para prestação dos serviços em 
referência, pelo período de 30 (trinta) meses, no valor total de R$ 4.355.714,26 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e cinco 
mil setecentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), conforme proposta no evento 4014040. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências referentes à contratação; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à GADBTI para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
  

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

PROCESSO 21.0.000030261-6 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 5203, de 07 de Dezembro de 2021 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa  VITOR 
HUGO ALVES ROCCO ME, para ministrar o Curso Time CGJUS-TO pela Sustentabilidade, para magistrados, para servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 15 de dezembro de 2021 a 30 de junho 2022. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4060601) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4053409), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-
Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4060602), visando à contratação da 
empresa VITOR HUGO ALVES ROCCO ME para realização do curso em referência, pelo valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil 
reais), conforme proposta sob o evento 4042046, ao tempo em que aprova a Minuta Contratual, acostada ao evento 4054413. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4054413); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 
  

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1614/2021, de 08 de dezembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Jose Maria Lima, matrícula nº 130474, relativas ao exercício de 2021, marcadas para o 

período de 07/01 a 05/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 2952/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 06 de dezembro de 2021 
Institui e designa membros para compor Comissão com a 
finalidade de realização de estudos para compilação das 
Resoluções referentes aos processos de promoção e 
remoção de magistrados e magistradas, bem como o 
redesenho do fluxo processual. 

  
A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer no âmbito desta Corregedoria o fluxo do processo de trabalho de promoção e 
remoção de magistrados, tanto por antiguidade e merecimento, a fim de otimizar o processo interno desta Corregedoria-Geral da 
Justiça no que se refere a promoção e remoção de magistrados e permitir uma visão integrada do processo; 
CONSIDERANDO a necessidade de instituição de uma Comissão para realização de estudos visando a atualização e 
compilação das Resoluções referentes aos processos de promoção e remoção de magistrados e magistradas, assim como 
o redesenho do fluxo processual; 
CONSIDERANDO as providências adotadas no SEI nº 21.0.000001301-0; 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Instituir Comissão para realização de estudos visando apresentar proposta de compilação das Resoluções referentes aos 
processos de promoção e remoção de magistrados e magistradas, bem como o redesenho de todo o fluxo processual. 
Art. 2º Ficam designados para compor a presente Comissão os seguintes membros: 
I – Dra. Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, na qualidade de Coordenadora 
da referida Comissão; 
II – Dr. Roniclay Alves de Morais, Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça; 
III - Dr. Manuel de Farias Reis Neto, Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça; 
IV – Roger Freitas Nascimento, Assessor Jurídico da Presidência do Tribunal de Justiça 
V – Afonso Alves da Silva Júnior, Assessor Jurídico da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 3º O grupo deverá se reunir em data e horário a serem fixados pela Coordenadora da referida Comissão. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Editais 

Edital Nº 444 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 21.0.000004117-0 
ASSUNTO: APLICAÇÃO DE PENALIDADE - ARP 7/2021 
Interessada: Empresa CENTRO DE NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI -CNPJ/MF: 37.882.037/0001-09 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente Edital de notificação, visa dar 
conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 21.0.000004117-0 e que, como não foi possível 
intimar pessoalmente a interessada, ficando desde já notificada, através deste Edital, a Empresa CENTRO DE NEGÓCIOS ANTARYS - 
EIRELI e A/C. Representante Legal, CNPJ/MF: 37.882.037/0001-09 constando como endereço na Quadra 103 Sul, Av. Juscelino 
Kubitschek, Sala 904, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP 77015-012, do inteiro teor do  Decisão 5137 ASJUADMDG (evento 4050986): 
“Trata-se do Contrato 127/2021, firmado com a empresa CENTRO DE NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI, que tem por objeto a aquisição e 
instalação de persianas, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. Acolhendo, por seus próprios 
fundamentos, o Parecer 1753/2021 da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral (evento 4050978), e, com amparo no artigo 
7º da Lei 10.520/2002, no artigo 87, inciso III, da Lei 8.666/93 e na Cláusula Décima Segunda, Subitem 12.2, alínea "c" do Contrato nº 
127/2021, no exercício das atribuições conferidas pelo inciso XII do art. 1º do Decreto Judiciário 99/2013, APLICO à empresa CENTRO DE 
NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI, por descumprimento total das obrigações assumidas, a seguinte sanção: - Suspensão temporária de 
participação de licitação e impedimento de contratar com o Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo prazo de 2 (dois) 
anos. Outrossim, com fulcro na Cláusula Sexta, subitens 6.1 e 6.1.1, alíneas "a" e "f", da Ata de Registro de Preços 
7/2021, DETERMINO o Cancelamento do Registro da empresa CENTRO DE NEGÓCIOS ANTARYS - EIRELI na Ata em referência. 
À SPADG para dar ciência desta Decisão à contratada, via Edital. Concomitante, à DSG/DIADM para conhecimento. Documento assinado 
eletronicamente por Antonio José Ferreira de Rezende, Diretor Geral em Substituição, em 06/12/2021. Documento elaborado por 
mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral - SPADG, matrícula 41472. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 
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Portarias 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2468/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103564 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alba da Costa Azevedo, Matrícula 990527, 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 Nacional-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 13/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0048029-54.2019.8.27.2729.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2469/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103502 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nilza Ferreira de Sousa, Matrícula 990573, 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 Lagoa da Confusao-TO para Zona 
Rural-TO, no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001200-
86.2021.8.27.2715.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2470/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103562 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cinthia Ferreira de Paula, Matrícula 990230, o valor de R$ 379,83, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-
TO, no período de 16/12/2021 a 17/12/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2471/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103505 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Josélia Sampaio de Sousa, Matrícula 362472, o valor de R$ 126,61, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Zona Rural-TO, 
no período de 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0003450-
14.2020.8.27.2720.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2472/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103498 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jildailde Rodrigues da Costa Oliveira, Matrícula 363772, 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 Nacional-TO 
para Distrito do Município de Origem-TO, no período de 07/12/2021 a 07/12/2021, com a finalidade de realizar estudo 
pedagógico, determinado no processo 0048029-54.2019.8.27.2729.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2473/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103497 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriana Machado Bueno, Matrícula 990259, 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 Colinas do Tocantins-TO para 
Arapoema-TO, no período de 06/12/2021 a 06/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000594-74.2021.8.27.2742.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2474/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103565 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wylton Alen Rego Costa , Matrícula 358630, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 06/12/2021 a 08/12/2021, 
com a finalidade de realizar fiscalização de contrato de segurança, conforme SEI 21.0.000026372-6 e 21.0.000021472-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 06/12/2021 a 08/12/2021, 
com a finalidade de realizar fiscalização de contrato de segurança, conforme SEI 21.0.000026372-6 e 21.0.000021472-5.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2475/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103510 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, Matrícula 358700, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Taguatinga-TO para Combinado-TO, 
no período de 06/12/2021 a 06/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000701-
17.2021.8.27.2711.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
Portaria Nº 2397/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de outubro 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 281/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000019627-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a SEMAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itacajá, que tem por objeto a contratação do 
fornecimento de água potável para atender o prédio do Fórum da Comarca de Itacajá - TO. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº. 281/2021, e 
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula n° 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da 
Lei nº. 8.666/1993, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2476/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103566 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nathanne Ribeiro Saraiva Barbosa, Matrícula 358326, 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 Nacional-TO para 
Santa Rita do Tocantins-TO, no período de 04/12/2021 a 04/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00092183020218272737.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2477/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103558 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Amélia Cristina Pereira Mendes, Matrícula 357954, o valor de R$ 379,83, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO 
para Centenario-TO, no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0006313-76.2021.8.27.2729.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2478/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103500 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 09/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0015027-65.2019.827.2706.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2479/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103499 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 379,83, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Xambioa-TO, 
no período de 06/12/2021 a 07/12/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no 
processo 0000687-37.2021.8.27.2742.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2480/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103545 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roberta Nunes Maia, Matrícula 356181, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Carrasco 
Bonito-TO, no período de 13/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001182-80.2021.8.27.271.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2481/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103507 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria dos Remédios Brito Viana, Matrícula 355666, o valor de R$ 126,61, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Carrasco Bonito-TO, no período de 13/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001182-80.2021.8.27.2710.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2482/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103460 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Juliano Ferreira dos Santos, Matrícula 353279, 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 Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 03/12/2021 a 03/12/2021, com 
a finalidade de para entrega de materiais ao COGERSA, retirada de materiais de expediente e equipamentos de informática 
destinados a Comarca de Porto Nacional, nos termos do SEI 21.0.000024556-6.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2483/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103537 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º 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 Cristalandia-TO, no período de 06/12/2021 
a 06/12/2021, com a finalidade de realizar vistoria no ramal de entrada para instalação da fibra e cabo metálico para instalação 
dos circuitos de dados e voz, e nas  instalações do cabeamento estruturado no novo prédio do Fórum de Cristalandia, conforme 
SEI 20.0.000001252-2.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2484/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103465 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Synthia Santos Aguiar, Matrícula 354093, 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 Gurupi-TO para Figueiropolis-TO, no 
período de 26/10/2021 a 26/10/2021, com a finalidade de fazer o deslocamento para realizar audiências de conciliação no 
CEJUSC de Figueirópolis, conforme SEI 21.0.000001893-4.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2485/2021, de 08 de dezembro 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 2021/103462 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Synthia Santos Aguiar, Matrícula 354093, 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 Gurupi-TO para Figueiropolis-TO, no 
período de 25/10/2021 a 25/10/2021, com a finalidade de fazer o deslocamento para realizar audiências de conciliação no 
CEJUSC de Figueirópolis, conforme SEI 21.0.000001893-4.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
Portaria Nº 2905/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 01 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 361/2021, constante do Processo Administrativo 21.0.000028704-8 , celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Julean Decorações - Ltda, que tem por objeto a contratação de empresa para o fornecimento e 
instalação cortinas para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 361/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem  as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 
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Portaria Nº 2950/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 04 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 370/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000019526-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Distribuidora Floriano EIRELI - ME, que tem por objeto a contratação do fornecimento e 
reabastecimento de água mineral com objetivo de atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 370/2021, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem  as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 
Portaria Nº 2957/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 06 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça Tocantinense 
e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 373/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000028604-1, celebrado por este Tribunal de 
Justiça e a empresa Comercial Vanguardeira EIRELI - ME, que tem por objeto a aquisição de materiais hidráulicos para suprir as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 373/2021, e a servidora, Aline 
Aragão Ishizawa matrícula 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para regularização do 
apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o 
ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2021 

EXCLUSIVA PARA ME/EPP  
Processo nº 21.0.000029346-3 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/2021 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Registro de preços visando a Contratação de empresa especializada para o fornecimento e reabastecimento de água 
mineral 
Disponibilidade do Edital: Dia 09 de dezembro de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 13 de janeiro de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, 
Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou pela 
Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 08 de dezembro de 2021. 

Moacir Campos de Araujo 
Pregoeiro 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2021 
AMPLA CONCORRÊNCIA 

Processo nº 21.0.000026079-4 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 088/2021 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa para gerenciamento de abastecimento, implantação e operação de um sistema 
informatizado/integrado com utilização de cartão magnético via WEB, que permita o fornecimento parcelado de 
combustíveis e derivados (gasolina, etanol, diesel, arla), lubrificantes e filtros, através da rede de postos credenciados 
pela Contratada para atender a frota de veículos do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
Disponibilidade do Edital: Dia 09 de dezembro de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 17 de janeiro de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 
2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 08 de dezembro de 2021. 

Moacir Campos de Araujo 
Pregoeiro 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 21.0.000020165-8 
CONTRATO Nº. 255/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fleximade Comércio e Serviços de Moveis - Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Alteração dos dados bancários constante no item 8.8, da Cláusula Oitava do Contrato nº 255/2021, firmado com a empresa 
Fleximade Comércio e Serviços de Moveis - Ltda, mediante a Solicitação da Contratada documento acostado evento 4063899 e 
Despacho nº 80984/2021- DPATR, evento 4064048. 
DATA DA ASSINATURA: 8 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 189/2020 
PROCESSO 20.0.000012930-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Gabriela Pereira da Silva 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Alteração do item 5.3, da Cláusula Quinta, do Termo de Credenciamento nº 189/2020, dados bancários da Credenciada. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de dezembro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 118/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 26/2021 
PROCESSO 21.0.000022686-3 
CONTRATO Nº 371/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Gráfica e Editora Capital Ltda - ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de campanhas de 
caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme disposto no 
art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 

DATA DA ASSINATURA: 8 de dezembro de 2021. 
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Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 579/2021  
PROCESSO 21.0.000030666-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Francisca Rivânia Pereira do Nascimento 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade 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: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 582/2021  
PROCESSO 21.0.000030880-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Anilse Parede de Aragão 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade 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: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 7 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 583/2021  
PROCESSO 21.0.000030882-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Emiliana Silva Portilho Ramos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Palmeirópolis e Cidade de Palmeirópolis. 
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: 7 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 585/2021  
PROCESSO 21.0.000030875-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Mayelle Batista da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
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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: 7 de dezembro de 2021. 
  
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 587/2021  
PROCESSO 21.0.000030995-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Aline Fabiane Silva Rodrigues 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
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: 7 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 590/2021  
PROCESSO 21.0.000031009-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nadja Madalena Assunção da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade 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 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: 7 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 47/2021  
PROCESSO: 21.0.000014578-2 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIO: Município de Cristalândia 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 7 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 44/2021  
PROCESSO: 21.0.000027562-7 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Polícia Militar do Estado do Tocantins 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 8 de dezembro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 45/2021  
PROCESSO: 21.0.000027562-7 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Secretaria da Cidadania e Justiça 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 8 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 46/2021  
PROCESSO: 21.0.000027562-7 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Palmas 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 8 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 588/2021  
PROCESSO 21.0.000030994-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rafaela Ribeiro Ferreira Martin 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Taguatinga e Cidade de Taguatinga. 
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: 8 de dezembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 796/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, matrícula nº 352493, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE EXECUÇÃO PENAL, 
no período de 06/05/2021 a 06/05/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103823; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358245 ERICKA PATRICIA RIBEIRO ARAUJO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 06/05/2021 à 06/05/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 797/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 24/09/2021 a 24/09/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103822; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358245 ERICKA PATRICIA RIBEIRO ARAUJO CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 24/09/2021 à 24/09/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 798/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 19/11/2021 a 19/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103821; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358418 VALMIR MARTINS SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 19/11/2021 à 19/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 799/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, do servidor RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, 
matrícula nº 352493, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE GURUPI - VARA DE 
EXECUÇÃO PENAL, no período de 22/11/2021 a 26/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103820; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

358418 VALMIR MARTINS SOARES CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 22/11/2021 à 26/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1610/2021, de 08 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JOYCE COELHO NOGUEIRA, matrícula nº 352645, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 25/12/2021, a partir de 01/12/2021 até 17/12/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 17/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Substituto 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1611/2021, de 08 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCIVANI BORGES DOS ANJOS MILHOMEM, matrícula nº 254449, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 07 a 17/12/2021, a partir de 07/12/2021 até 17/12/2021, assegurado 
o usufruto dos dias remanescentes para o período de 18 a 28/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Substituto 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1612/2021, de 08 de dezembro 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 JAQUELINE DA COSTA SILVA SANTANA, matrícula nº 134854, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 02 a 31/12/2021, a partir de 02/12/2021 até 31/12/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Soares Da Cunha 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1613/2021, de 08 de dezembro 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 ANA LUCIA PEREIRA LOPES, matrícula nº 134070, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 01 a 30/12/2021, a partir de 01/12/2021 até 30/12/2021, assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o 
período de 03/10 a 01/11/2022, 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 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 800/2021, de 08 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei 
Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe 
sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor RENATO RODRIGUES DE SOUZA, matrícula nº 
213958, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
28/10/2021 a 25/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103905; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) servidor(a) 
afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354892 JOSEANE CHAVES DE CASTRO SCHWANCK CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 28/10/2021 à 25/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 140, de 2021 – SEI Nº 20.0.000023362-6 
  

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, retifica  o EDITAL nº 92, de 2020 – 
SEI Nº 20.0.000023362-6, no Diário da Justiça nº 4845, do dia 3 de novembro de 2020, pp. 330/333, no que se refere ao período de 

execução do Estágio Supervisionado – Etapa 3, das supervisoras Lorena da Cruz Neves Pimenta Gutierrez e Hellen Cristini da Silva Leme. 
  
Onde se lê:  
  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado ocorrerá de março a dezembro de 2021 
Cada supervisora de estágio ficará responsável pelo acompanhamento de até 10 alunos 

Etapa Datas Carga Horária 

1ª ETAPA 
Observação 

As datas serão definidas de acordo com a pauta do Cejusc para o ano de 2021 e serão 
repassadas aos alunos posteriormente. 

20 horas-aula 

2ª ETAPA 
Coparticipação 

As datas serão definidas de acordo com a pauta do Cejusc para o ano de 2021 e serão 
repassadas aos alunos posteriormente. 

20 horas-aula 

3ª ETAPA 
Atuação Assistida 

As datas serão definidas de acordo com a pauta do Cejusc para o ano de 2021 e serão 
repassadas aos alunos posteriormente. 

20 horas-aula 

Carga Horária do Estágio Supervisionado 60 horas-aula 
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 Leia-se: 
  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

1ª Etapa 
De 1º de março a 17 de dezembro de 2021 
Instrutoras: 
Beatriz Alves da Luz  
Daniela Guimarães Sales 
Lorena da Cruz Neves Pimenta Gutierrez 
Hellen Cristini da Silva Leme 
  
2ª Etapa 
De 1º de março a 17 de dezembro de 2021 
Instrutoras: 
Beatriz Alves da Luz  
Daniela Guimarães Sales 
Lorena da Cruz Neves Pimenta Gutierrez 
Hellen Cristini da Silva Leme 
  
3ª Etapa 
De 17 de dezembro de 2021 a 30 de junho de 2022 
Instrutoras: 
Lorena da Cruz Neves Pimenta Gutierrez 
Hellen Cristini da Silva Leme 

  
Cada supervisora de estágio ficará responsável pelo acompanhamento de até 10 alunos 

Etapa Datas Carga Horária 

1ª ETAPA 
Observação 

As datas serão definidas de acordo com a pauta do Cejusc para o ano de 
2021 e serão repassadas aos alunos posteriormente. 

20 horas-aula 

2ª ETAPA 
Coparticipação 

As datas serão definidas de acordo com a pauta do Cejusc para o ano de 
2021 e serão repassadas aos alunos posteriormente. 

20 horas-aula 

3ª ETAPA 
Atuação Assistida 

As datas serão definidas de acordo com a pauta do Cejusc para o ano de 
2022 e serão repassadas aos alunos posteriormente. 
  
As datas serão definidas pelas instrutoras Lorena da Cruz Neves 
Pimenta Gutierrez e Hellen Cristini da Silva Leme de acordo com a 
pauta do Cejusc para o 1º semestre do ano de 2022 e serão repassadas 
aos alunos posteriormente. 
  

20 horas-aula 

Carga Horária do Estágio Supervisionado 60 horas-aula 

        

  
Palmas-TO, 7 de dezembro de 2021. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

  
 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5096 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2021 65 

 

 
 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

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

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
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Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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