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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações às partes 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032963-34.2019.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0032963-34.2019.8.27.2729/TO 
APELANTE: ROSETE DA SILVA FARIAS RODRIGUES (AUTOR) 
ADVOGADO: THÚLIO AURÉLIO GUIMARÃES PASSOS (OAB TO006340) 
ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO (OAB TO004568) 
1º APELADO: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU) 
ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB PE21678D) 
2º APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADA: MARIANA RICON SARTORI, (OAB/SP nº 277.504) 
Por ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS – Relator - fica a empresa interessada nos autos 
epigrafados, apelada BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, INTIMADA, para que cadastre a sua advogada, MARIANA 
RICON SARTORI, OAB/SP nº 277.504, no sistema EPROC, a fim de que a mesma seja posteriormente habilitada nos Autos, 
possibilitando oferecer suas Contrarrazões recursais à Apelação interposta pela apelante, ROSETE DA SILVA FARIAS, sob 
pena de aplicação do Art. 22, § 3º, da Instrução Normativa nº 05, de 24 de outubro de 2011, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins. 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY 

Intimações de acórdãos 
INTIMAÇÃO DE ACÓRDÃO 

  
AUTOS                                   Nº 0013699-50.2021.827.2700 
CLASSE:                                 CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
SUSCITANTE:                         JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAÍ 
SUSCITADO:                          JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL E EXECUÇÕES PENAIS DE PALMAS 
RELATORA:                            JUIZ JOSÉ DE RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
  
EMENTA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PALMAS/TO EM 
FACE DO JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO. ART. 78, II, “A” DO CPP. COMPETÊNCIA 
DO LOCAL ONDE FORA COMETIDO O CRIME DE PENA MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA 
CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.1- O juízo suscitado declinou da 
competência sustentando que na Comarca de Palmas foram praticados os crimes de penas mais graves (tráfico de drogas, 
receptação e porte de arma de fogo). Todavia, a ação penal em trâmite no juízo suscitado versa sobre o crime de roubo 
majorado pelo concurso de pessoas, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo.2- O caso dos autos não 
apresenta qualquer complexidade, haja vista que resta evidente que o crime de pena mais grave fora praticado no juízo da 
comarca de Guaraí, qual seja, o roubo majorado.3- Conflito negativo de competência julgado procedente para fixar a 
competência do juízo da 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO. ACÓRDÃO Sob a presidência da 
Excelentíssima Senhora Desembargadora Maysa Vendramini Rosal, a 5ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal decidiu, por 
unanimidade, CONHECER DO PRESENTE CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, 
para declarar a competência do juízo da 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARAÍ/TO, para prosseguir no 
processo e julgamento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a).Votaram:Exmo. Sr. Juiz José Ribamar Mendes Júnior.Exma. 
Sra. Desa. Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa.Exmo. Sr. Des. Helvecio de Brito Maia Neto.Exma. Sra. Desa. Maysa 
Vendramini Rosal.Exmo. Sr. Juiz Edimar de Paula. Compareceu representando a Procuradoria Geral de Justiça, o  Exmo. Sr. Dr. 
Juan Rodrigo Carneiro Aguirre. Palmas, 15 de março de 2022. Maria Sueli de Souza Amaral Cury – Secretária. OBS.: As partes 
foram devidamente comunicados pelo Sistema EPROC. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Cumprimento de sentença Nº 0003407-34.2020.8.27.2702/TO 
AUTOR: SANTOS & REIS LTDA 
RÉU: MARIA DIVINA NEVES SOARES 
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INTIMAÇÃO da executada. “SENTENÇA. O processo tramitava regularmente quando as partes se compuseram, requerendo sua 
homologação (evento 75).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. Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo 
sistema e-proc. FABIANO GONÇALVES MARQUES, JUIZ DE DIREITO”. 
 
Execução Fiscal Nº 0001913-08.2018.8.27.2702/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: DAIANA APARECIDA SOUZA PURCINO DE MOURA 
INTIMAÇÃO da executada DAIANA APARECIDA SOUZA PURCINO DE MOURA - CPF 21684287863, quanto a PENHORA 
efetivada em ativos financeiros da mesma, no importe de R$5.874,95 (cinco mil, oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e 
cinco centavos), para, querendo manifestar, nos termos do despacho de evento 83.. “DESPACHO/DECISÃO (...).  Determino 
ainda, nesta situação, a intimação da parte executada, para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 
do artigo 854 e parágrafos, do Código de Processo Civil, sob pena de liberação dos valores a parte exequente. Intimem-se 
Datado, certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR 
os (a) acusados (a): CITAR o (a) acusado (a): DIEGO MARTINS FRAGA, brasileiro(a), brasileiro, casado, natural de 
Araguaína/TO, nascido aos 28/03/1985, filho de Lúcia Helena Martins de Sousa e Walter Romoaldo Fraga, portador de CPF n. º 
011.407.211-60 e RG n. º 829110 SSP/TO, o(a) qual foi denunciado(a) nas penas do Artigo 180, caput, e art. 304, c/c art. 297, 
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos autos da ação penal nº 0002432-29.2022.8.27.2706, e como está 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (s) pelo 
presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado 
o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no 
dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o 
artigo 366 do Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois 
(04/05/2022). Ulyanna Luiza Moreira, Técnica Judiciária. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O DOUTOR FRANCISCO VIEIRA FILHO, JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 
ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por meio deste edital fica intimado o(s) acusado (s): LUIZ HENRIQUE DE SOUSA, brasileiro, nascido em 23 
de março de 1987, natural de Araguaína/TO, filho de Maria do Socorro de Sousa, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 
acerca da DECISÃO - Julgamento - Com Resolução do Mérito - Acolhimento em parte de Embargos de 
Declaração (evento 151) proferida nos autos nº 0023680-56.2019.8.27.2706, cujo dispositivo é: "(...) Ante o 
exposto, conheço os embargos declaratórios opostos no evento 142, e a eles dou parcial provimento, a fim de reconhecer na 
espécie o privilégio previsto no § 2º do artigo 155 do Código Penal. Desta forma, o tópico 3 da dosimetria da pena constante na 
sentença acostada no evento 136 passa a ter a seguinte redação: 3.0 Das causas de diminuição e de aumento da pena. Há 
uma causa de diminuição de pena a ser considerada, qual seja, o furto privilegiado. Por isso, em razão do privilégio descrito 
no artigo 155, § 2º, do Código Penal, diminuo a pena no patamar de um terço, passando a dosá-la definitivamente em 
(oito) meses de reclusão e pagamento de 8 (oito) dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época 
do fato delituoso. No mais, a sentença permanece como está. Intimem-se as partes. Araguaína, 11 de abril de 
2022. FRANCISCO VIEIRA FILHO - Juiz de direito titular”. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª 
via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois 
mil e vinte e dois (05/05/2022). Ulyanna Luiza Moreira – Técnica Judiciária. 
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1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e 
respectiva Escrivania, processam os autos de Divórcio Litigioso N°. 0020946-98.2020.8.27.2706 chave 356294931020, requerido 
por EDINALDO MATOS DA SILVA em face de GLEICY DO CARMO MEDEIROS, sendo o presente para CITAR a parte 
requerida, Sr(a). GLEICY DO CARMO MEDEIROS, brasileira, casada, profissão, RG, telefone e endereço eletrônico ignorados, 
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob nº 784.197.782-49, filho de Luzinete do Camo Medeiros, estando em lugar incerto e 
não sabido, para todos os termos da ação, ficando advertido de que, querendo, poderá oferecer resposta ao pedido via de 
advogado habilitado, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de revelia e confissão.  E, para que não aleguem ignorância, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, 
através do número 0020946-98.2020.8.27.2706 e chave 356294931020 do processo acima informados, é permitido o acesso 
integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica. DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e dois (03/05/2022). Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, Técnica Judiciária/Mat. 87144, digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL PUBLICAÇÃO SENTENÇA INTERDIÇÃO 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...  
FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00037294720178272706, requerida por MAURA MARTINS DE ANANIAS, brasileira, 
solteira, dona de casa, portadora do RG n° 813.846, SSP/TO., e inscrita no CPF/MF sob o n° 016.396.701-65, residente e 
domiciliada na Rua Perimetral, n° 29 setor Couto Magalhães na cidade de Araguaína-TO.,  move em face de  CÉLIO MARTINS 
RUFFO, brasileiro, natural de Araguaína-TO., nascido em 08/01/1999, solteiro, portador do RG nº 1.286.153, SSP/TO, e do CPF 
sob o nº 060.404.041-59, filho de Gerônimo Braga Ruffo e Maura Martins de Ananias, Cuja Certidão de Nascimento lavrada sob 
o nº 104.398, Livro A-153, Fls 263, Junto ao Cartório de Registro Civil e Pessoas Naturais desta cidade, residente e domiciliado 
no endereço da Curadora. Pelo MM. Juiz, no evento 53 foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: “...ISTO 
POSTO , acolhendo em parte a manifestação do Ministério Público e, com fundamento no artigo 755, I e II do NCPC, nomeio 
CURADOR em favor do requerido CÉLIO MARTINS RUFFO , na pessoa de sua Mãe, MAURA MARTINS DE ANANIAS, para a 
prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) curador(a) praticar atos de disposição de direito 
em nome do curatelado, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem prévia 
autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.1462015, ficando 
a Curadora autorizada a representar o Curatelado perante órgãos públicos, para tratar de interesses do mesmo, bem como 
perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benéficos previdenciários, efetuar recadastramentos, 
inclusive de senhas. Em consequência, procedo à extinção do processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso 
I, do Novo Código de Processo Civil. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. Sem honorários. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal, pois o Curatelado não possui bens. Fica a Curadora ciente de que deverá aplicar em benefício 
do Curatelado, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer rendas obtidas pelo Curatelado, de tudo 
prestando contas anualmente na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Deverá o(a) Curador(a) assinar o Termo de 
Compromisso de Curatela no prazo de 05 (cinco) dias. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e 
imediatamente publicada na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão 
oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 
interdição, os limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se as partes, por seus procuradores, via e-Proc. Após as formalidades legais dê-se a baixa 
devida. Araguaína-TO, hora e data constantes da movimentação processual. FABIANO RIBEIRO Juiz Titular. E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será  publicado na forma da lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por 
meio eletrônico e, através do número 0003729-47.2017.8.27.2706 e chave 404695824017 do processo acima informados, é 
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao process 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publicaDADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos quatro dias do mês de maio dfo ano de dois mil e 
vinte e dois (04/05/2022). Eu,  Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat.; 238445, que o digitei e conferi. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 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 0010600-
30.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SACOLA CHEIA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME e MARIA SIRIA DE ALENCAR SOUZA, CNPJ/CPF nº 07.559.647/0001-05 e 372.602.273-20, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da r. Decisão proferida no evento n.º 102 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, DEFIRO em partes os pedidos da exequente, para sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 
do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da pessoa jurídica e sua sócia no cadastro de proteção de crédito 
(SERASA) e INDEFIRO a inclusão de restrições de circulação e transferência no sistema RENAJUD, em relação aos 
veículos de placas MWX0717 e MXF4338. Desse modo, determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: a) Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e sua 
sócia representante junto ao SERASA. b) Intimem-se as partes da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório 
tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente 
decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. c) Após, volvam os autos para 
analise da suspensão do feito nos termos do art. 40 da LEF. Intimem-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 29 dias do mês de abril de 2022. Eu, 
MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
EDITAL Nº 5308299, 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 0019009-63.2014.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CASA DO SOL, CNPJ/CPF nº 
04480537000157, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 131 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do art. 
185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens da 
executada, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Intime as partes da presente decisão; 
Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis das executadas, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens 
– CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve 
resposta; Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a 
exequente em relação a mesma. Sem prejuízo do determinado permaneçam os autos suspensos, conforme evento 88. 
Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de maio de 2022. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
EDITAL Nº 5309299, 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 5000261-78.2003.8.27.2706, proposta pela PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de APOLONIO NUNES DE SOUZA FILHO CPF nº 281.144.501-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 72 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Postergo a análise dos pedidos 
formulados no evento 70. Primeiramente, com o escopo de regularizar o presente feito executivo, expeça-se mandado de 
citação ao sócio APOLONIO NUNES DE SOUSA FILHO. Ressalto que, caso necessário deverá o Cartório proceder com busca 
de endereços nos sistemas disponíveis ao Juízo. Não sendo possível efetivar o ato citatório via mandado ou carta 
(precatória ou AR), determino desde logo a citação via edital. Devidamente citado o executado, volvam-se os autos 
conclusos para análise dos pedidos constantes no petitório do evento 70. Cientifique o exequente do presente despacho. 
Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 04 dias do mês de maio de 2022. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo: 30 (trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): LUIZ VIEIRA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 341.986.953-34, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0027963-88.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.373,16 
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(um mil, trezentos e setenta e três reais e dezesseis centavos), representada pela CDA n° Nº: 20200038071, datada de 
15/06/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.1- Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;....)". 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 04 dias do mês de maio de 
2022. Eu, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 5322453, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): M. C. COSTA - CNPJ n°: 20.023.485/0001-46, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0017662-
82.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.590,37 (um mil, quinhentos e noventa reais e trinta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200008231, datada de 28/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços 
do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 05 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 5321459, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): VIVIANE LEAL BARBOSA - CPF/CNPJ n°: 04210963143, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0005093-49.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.240,02 (três mil, duzentos e quarenta reais e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190029720, 20190029721, datada de 17/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 4.2.1-
 Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 
(trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 05 dias do mês de maio de 
2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 5321060, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): VANDER HONORIO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 217.706.891-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0003601-22.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.662,40 (dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), representada pela CDA 
n° 20190029872, datada de 21/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
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oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços 
do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" 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 05 dias do mês de maio de 2022. 
Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 5284610, A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): GENESIO DE SOUZA LIMA - CPF/CNPJ n°: 21689814187, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0018583-75.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 8.344,83 (oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e três centavos), representada pela 
CDA n° 20190002464, 20190002465, datada de 16/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito:" 4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), determino desde logo, a expedição do Edital de Citação, comv prazo de 
30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de 
maio de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
DITAL Nº 5308744, 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 0022907-
74.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA DO SOCORRO MOREIRA DE SOUSA 
NETO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 826.077.291-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, 
 para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 20 - SENT1 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que 
extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do 
crédito exequendo, tanto o principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se 
impõe. DISPOSITIVO. Ante o 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 finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram 
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3 - 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. 4 - Cumprida a determinação acima, PROMOVA a 
baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito 
em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  19 de abril 
de 2022. 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 04 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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EDITAL Nº 5297550, 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 5000221-
57.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de  OTICAS ARAGUAINA LTDA, pessoa fisica, inscrita no CNPJ sob o nº 02.887.396/0001-66, na pessoa de seu 
representante legal, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 126 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... In casu, o marco inicial se deu em 25/03/2008, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
25/03/2014, 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 o 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 o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - 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.  19 de abril de 2022. 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 03 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. MIlene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5298548, 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 5000169-
37.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ELISA MARIA ZAIONS SANTANA(CPF Nº 374.402.411-34) e E M Z SANTANA (CNPJ Nº 38.154.308/0001-64), sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada ELISA MARIA ZAIONS SANTANA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 
374.402.411-34, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 
119 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Destarte, considerando que entre a data da inscrição do débito exequendo em 
dívida ativa 14/08/2002 e a data do comparecimento da executada ELISA MARIA ZAIONS SANTANA aos autos no dia 
29/11/2012 transcorrereu o interstício de mais de 05 (cinco) anos, o reconhecimento de ofício da ocorrência de prescrição é 
medida que se impõe. Reconhecida a prescrição, necessário é a extinção desta execução fiscal, conforme determina o artigo 
156, V, do Código Tributário Nacional. DISPOSITIVO. Ante o exposto, reconheço de ofício a prescrição originária do crédito 
tributário executório e, consequentemente, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do 
Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, redação anterior 
a LC 118/2005. 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, 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 
quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se as diligências necessárias para levantamento do valor constrito em 
favor da parte executada (evento 01, DESP15), bem como, com a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens em sua 
titularidade; 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 deadmissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 19 de abril de 2022. 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 03 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5300360, 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 5000151-
16.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
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face de OSVANDO VAZ PINTO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.864.761/0001-91 e OSVANDO 
VAZ PINTO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 440.148.561-00, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima 
descritas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 91 - 
SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 15/12/2010, portanto, o 
prazo prescricional se perfectibilizou em 15/12/2016, 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 o 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 acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 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, 18 de abril de 2022. 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 03 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5301397, 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 5000132-
29.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MERCES FERREIRA ALVES, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 803.908.381-87, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 
ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 106 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No 
caso sub judice, o marco inicial se deu em 11/12/2013, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 11/12/2019, 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 
o 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 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 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,  18 de abril de 2022. 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 03 dias do mês de maio de 
2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5305997, 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 5000055-
64.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOEL FERREIRA DE SOUZA, pessoa fisica, inscrita no CPF  sob o nº 826.015.001-82, FRANCINETE JORGE 
COUTINHO DE SOUZA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº  883.223.601-00 e SUPERMERCADO J. F. LTDA, pessoa 
juridica de direito privado , inscrita CNPJ sob o nº 04.338.220/0001-80, 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, 
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tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 97 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Destarte, considerando que entre a data da inscrição do débito exequendo em dívida ativa 14/02/2003 e a data da 
citação da parte executada (a qual se deu em 27/02/2018 e 25/02/2021), transcorreram o interstício de mais de 05 (cinco) 
anos, o reconhecimento de ofício da ocorrência de prescrição é medida que se impõe. Reconhecida a prescrição, necessário é a 
extinção desta execução fiscal, conforme determina o artigo 156, V, do Código Tributário Nacional. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, reconheço de ofício a prescrição originária do crédito tributário executório e, consequentemente, EXTINGO o feito, 
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo 
único, inciso I, do Código Tributário Nacional, redação anterior a LC 118/2005. 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, 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 quanto ao conteúdo da presente sentença; 2 - Promova-se as diligências necessárias para levantamento do valor 
constrito em favor da parte executada (evento 01, DEC10). Caso haja constrição sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 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,  18 de abril de 2022. 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 04 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5312675, 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 0031471-
76.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de I. POZZEBON FEITOSA- ME, pessoa juridica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  17.044.716/0001-93, na pessoa de seu representante legal, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
SENTENÇA proferida no evento n.º 48 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... O Código de Processo Civil é bem 
claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no 
relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade. Destarte, a extinção do feito é medida que se 
impõe. DISPOSITIVO. Ante o 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO,  19 de abril de 
2022. 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 04 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 5310323, 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 0025131-
82.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA, pessoa 
fisica, inscrito no CPF sob o nº 498.380.671-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada acima descrita, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 39 - SENT1 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua 
integralidade. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 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, face ao 
pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, 
caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
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Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - EXPEÇA-SE ALVARÁ 
em favor da parte exequida, para liberação do valor remanescente do penhorado no evento 17, devendo o Cartório proceder com 
as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores. 3 - 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 18 de abril de 
2022. 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 04 dias do mês de maio de 2022. Eu, Francisco 
Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
  
Edital de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias Nº 5323302 
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 0010525-
49.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LEONARDO DIAS FERREIRA, CNPJ/CPF nº 
979.669.401-87, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 41 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o 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 finais, caso hajam. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 
1. Intimem-se ás partes acerca do conteúdo da presente sentença. 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao 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. Havendo 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Intimem-se.  Cumpra-se. " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 05 dias do mês de maio de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0009690-61.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO MANTOAN 
SENTENÇA: “(...) O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de CINTHIA ALVES CAETANO 
RIBEIRO MANTOAN. No evento 9 foi apresentada exceção de pré-executividade, a qual foi julgada improcedente. Inconformada 
a executada agravou da decisão. Nesse interstício foi realizada penhora online que constringiu a importância de R$ 43.244,56 
(evento 45). A executada pugnou pela liberação do valor constrito, porém o pedido foi indeferido (evento 58). Nos autos do 
agravo foi proferido acórdão que extinguiu a presente execução dada a ilegitimidade da executada, e condenou o exequente em 
honorários advocatícios. Vejamos a ementa: A a Egrégia 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, 
por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão vergastada, considerando a Sra. 
CINTHIA ALVES CAETANO RIBEIRO como parte ilegítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal em epígrafe. Diante 
disso, com fundamento no art. 485, V do CPC, fica extinto, sem resolução de mérito, o processo de origem. Fica a parte 
exequente condenada ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 12% do valor da causa, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Diante do exposto, determino a liberação de todos os bens e valores constritos nos autos, devendo o Cartório 
proceder com todas as diligências necessárias para realização dos devidos desbloqueios. Decorrido o trânsito em julgado e 
feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intime-se eletronicamente as partes da 
presente sentença. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaina-TO,  18 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito. 
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0019943-84.2015.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  MARIA LUCIA M.DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade. 
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 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, face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Cientifique a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 3 - 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  18 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017870-42.2015.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  AGNALDO GONÇALVES PEREIRA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade. 
Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 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, face ao pagamento. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os 
honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Cientifique a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou 
valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando 
o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada; 3 - 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0015252-85.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :   JOSE MOCINHO DA CRUZ 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO.  Ante o 
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 finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente da 
presente sentença em virtude da renúncia ao prazo recursal. 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao 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. 4 - 
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Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Após, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se.  Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 
de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0010964-60.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :   EDILÂNIA FERNANDES FERREIRA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
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 finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença. 2 -  Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se 
o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de 
abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000717-83.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :   VICENTE NONATO DA SILVA 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se.. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000897-02.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  ADELINA FERREIRA DA SILVA 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000945-58.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : ALBINO PEREIRA CESAR 
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SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, faleceu o executado na do dia 25 de março de 2002, em momento bem anterior à 
ocorrência do fato gerador do tributo exequendo (2016 a 2018). Assim o sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do 
Código de Processo Civil, a extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da 
intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 
485, IX, do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, 
ante a não instauração da lide. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo 
recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. 
Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0002245-55.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : CARMINA MARIA DA CONCEICAO 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO . Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0002552-43.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  ESMERALDA MARIA DA CONCEICAO 
SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, faleceu a executada no ano de 2018, em momento anterior à ocorrência do fato 
gerador do tributo exequendo (2015 a 2018). Assim o sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do Código de Processo 
Civil, a extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0002776-78.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a executada ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - .Intime-se a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
2 - .Intime-se a executada, através do Douto Curador Especial, acerca do conteúdo da presente sentença; 3 -.Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada; 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, 
procedam-se com as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0010525-49.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC PGM46402 
Executado (s): LEONARDO DIAS FERREIRA 
SENTENÇA: (...) Ante o 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 finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se ás partes acerca 
do conteúdo da presente sentença. 2.  Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se.  Cumpra-
se.  
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003124-62.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : JOSÉ PINHEIRO SÃO MIGUEL 
SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, faleceu o executado no dia 04 de outubro de 2021, em momento posterior ao 
ajuizamento da execução, contudo, anterior ao ato citatório. Assim o sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil, a extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0004191-28.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : GENTIL JOSÉ SOARES 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005109-32.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : DIOGO SOARES DA SILVA 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005359-02.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : CLARICE GOMES DA SILVA 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005624-67.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado :  JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação do débito em sua integralidade e 
concessão de isenção em relação a outra parte do débito. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 
Ante o 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, face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Sem condenação 
em custas aja vista a isenção concedida. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 
- Cientifique-se a exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
Após, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005755-76.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : FRANCISCO DA SILVA ROCHA 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005775-04.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado : JURACI PEREIRA CARDOSO 
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 do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intimem-se. Cumpra-
se. Araguaina-TO,  19 de abril de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1075/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 05 de maio de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
06/5/2022 à 13/5/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Deusamar Alves Bezerra, Juiz de Direito, respondendo pelo Juizado Especial da Infância e 
Juventude da Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução 
nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 06/5/2022 às 11h59 do dia 13/5/2022. 
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§ 1º. Fica designada a servidora Joseni Henrique Cavalcante Oliveira, Técnico Judiciário, lotado(a) no Juizado Especial da 
Infância e Juventude da Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-
7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Edmilson de Sousa Gomes, telefone (63)99282-2002, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliadora Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63)99220-6999, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e dois (05/5/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo 
Nº dos Autos: 0020624-44.2021.8.27.2706 
Acusado: HORION PEREIRA LIMA 
 Vítima: MARIA ZULEIDE VIANA DOS SANTOS NOVAIS 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADA:  MARIA ZULEIDE VIANA DOS SANTOS 
NOVAIS, brasileira, casada, auxiliar de serviços gerais, CPF n° 066.593.831-80, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "... Trata-se da denúncia ofertada pelo 
Ministério Público do Estado Tocantins, em desfavor de HORION PEREIRA LIMA, ao qual imputa a prática de fatos que, em 
tese, caracterizam violência doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima MARIA ZULEIDE VIANA DOS 
SANTOS NOVAIS. Recebo a denúncia ofertada, sob o rito sumário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do 
CPP; b) não se enquadra em qualquer dos casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova 
que evidenciam justa causa para a propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, 
proporcionando-lhe oferecimento de defesa..." Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada 
no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 04 de maio de 2022. Eu, Elieuda Coelho Gomes, lavrei e 
subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0017667-70.2021.8.27.2706 
Acusado: V. F. D. 
 Vítima: M.E.S.F.B. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO: V. F. D., brasileiro, solteiro, 
desempregado, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo 
dispositivo segue transcrito: "... Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas 
protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato 
afastamento do imóvel da vítima, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, 
o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus 
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual 
endereço, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior 
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determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a 
requerente, ainda que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma 
distância mínima de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com a 
ofendida por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; e) 
Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, 
feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e 
psicológica da ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá 
implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006. PRAZO DE VIGÊNCIA: Estas 
medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser 
proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou de qualquer outra causa de extinção do 
processo principal vinculado, momentos em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima 
demonstrar que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua 
condições financeiras de contratar advogado. Outrossim, não sendo instaurado nenhum procedimento criminal 
correlato a estas medidas, seja por falta de representação ou de ajuizamento de ação penal privada, o prazo de duração 
será de seis meses..."   Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum 
da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 04 de maio de 2022. Eu,  Elieuda Coelho Gomes, lavrei e subscrevi. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
2ª Vara 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 
O Doutor Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da lei 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00018084620148272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e 
como acusado(s) MILTON DE ASSIS CAMPOS, brasileiro, viúvo, pensionista, nascido aos 02/02/1952, natural de Nova Russa – 
CE, filho de Francisco de Assis Campos e Izabel Marculina do Espírito Santo, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
conforme registra o bojo dos autos. Referido acusado foi pronunciado nos autos em tela como incurso nas penas do artigo 121, 
§2°, incisos II e IV, do Código Penal. . E como não tenha sido possível intimá-lo pessoalmente, pelo presente edital (artigo 420, 
parágrafo único, do Código de Processo Penal), INTIMO-O da mencionada decisão, da qual poderá interpor, no prazo de 
05(cinco) dias, recurso cabível (artigo 416, do Código de Processo Penal), sob pena de ver passar em julgado a dita decisão. 
"DECISÃO  DE PRONÚCNIA.....Destaque-se, por fim, que o Superior Tribunal de Justiça1 já se posicionou no sentido da 
possibilidade de se admitir a pronúncia ser fundamentada também com base em indícios derivados de provas colhidas no 
inquérito policial e que não foram rechaçadas pelas provas produzidas na instrução criminal, tal como ocorre no presente caso. 1 
STJ - AgRg no AREsp: 371032 AM 2013/0260565-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/12/2013, T5 - 
QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2013. 13 Ademais, como dito alhures, o juízo de pronúncia limita-se à 
admissibilidade do fato delituoso, sem manifesta procedência da pretensão punitiva, cuja competência constitucional é conferida 
ao Tribunal do Júri. Assim, é possível que as qualificadoras imprescindíveis à pronúncia defluam dos elementos de prova 
colhidos durante o inquérito. Ante o exposto, admito a denúncia e, em consequência, com fundamento no artigo 413 do Código 
de Processo Penal, PRONUNCIO MILTON DE ASSIS CAMPOS E LINDOMAR FEITOSA GOMES, qualificado nos autos, para 
que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri, como incurso nas iras do artigo 121, §2°, incisos II e IV, do 
Código Penal. Ausentes os requisitos da segregação cautelar, concedo aos réus o direito de aguardarem o julgamento de 
eventual recurso em liberdade. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Preclusa a decisão de pronúncia, às partes, para os fins do 
artigo 422 do Código de Processo Penal. Augustinópolis, 27 de novembro de 2019. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA JUÍZA 
DE DIREITO Respondendo nos termos da Portaria 2163/2019". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio  de dois mil e vinte e dois.  Elaborado pro mim, Benonias Ferreira Gomes, 
Técnico Judiciário, Mat. 43074. Alan Ide Ribeiro da Silva, Juiz de Direito". 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 05 (CINCO) DIAS 
CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz Titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. Ação 
Penal - Procedimento Ordinário Nº 5000026-31.2010.8.27.2718 TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: DJAIRE SILVA DOS 
REIS ADVOGADO: JACIARA ALVES LOPES (OAB GO034715) ADVOGADO: KARLA LETÍCIA DE ARAÚJO NOGUEIRA (DPE) 
EDITAL Nº 5311084 FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste 
edital INTIME-SE o acusado DEJAIRE SILVA DOS REIS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 27/01/1986 em Goiatins/TO, 
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filho de Maria Lúcia da Silva Queiroz, nos autos de ação penal nº 5000026-31.2010.8.27.2718, por estar (em) em lugar incerto ou 
não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para que, caso queira, constitua advogado de 
sua preferência nos autos. Intimado o acusado e não tendo constituído advogado ou transcorrido in albis o prazo de 5 (cinco) 
dias, para que manifeste interesse pela realização da audiência por videoconferência, pugna pela nomeação da Defensoria 
Pública para patrocinar sua defesa, com o consequente prosseguimento do feito. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário 
da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 04 de maio de 2022. 
Eu, (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
0001585-30.2018.827.2714– AÇÃO PENAL O DOUTOR CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, MERITÍSSIMO JUIZ DE 
DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA 
LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital de 
Intimação fica o acusado, LÁZARO ANTÔNIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, engraxate, natural de Colinas do Tocantins-TO, 
nascido em 10/04/1996, filho de Maria Aparecida dos Santos, CPF nº 072.006.021-40, residente na rua 13, n° 31, setor Sol 
Nascente, na cidade de Colinas do Tocantins-TO, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, 
no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da multa penal no valor de R$ 388,10 (trezentos e oitenta e oito reais e dez  
centavos), através das guias de  recolhimento que serão obtidas através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujos comprovantes 
deverão ser anexados aos autos, sob pena de inscrição na Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 23 dias do 
março de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ 
CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara Criminal. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0001341-77.2022.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ DE 
DIREITO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, JEFSON DIVINO RODRIGUES CAVALCANTE, vulgo “Neguim da Pedrina”, 
brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural Palmeirante/TO, filho de Raimundo do Carmo Cavalcante e de Pedrina Rodrigues dos 
Santos, nascido aos 04.04.1993, RG nº 1256664 SESP/POLICIA CIVIL/TO CPF nº 057.090.561-38, o qual se encontra 
atualmente em local incerto ou não sabido, intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da multa penal no 
valor de R$ 596,88(quinhentos e noventa e seis reis e oitenta e oito centavos), através das guias de recolhimento que serão 
obtidas através do site do TJ/TO: www.tjto.jus.br, cujos comprovantes deverão ser anexados aos autos, sob pena de inscrição na 
Dívida Ativa. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da 
Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 05 dias do maio de 2022. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico 
Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA - Juiz de Direito da Vara 
Criminal. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 10 DIAS 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio INTIMA  A VÍTIMA 
SOLANGE SOARES BANDEIRA, brasileira, nascida em 03/08/1998, natural de Conceição do Tocantins, portadora do CPF: 
043.210.451-85, filha de Maria Bonfim dos Santos e Valdomiro Soares Bandeira,   residente em local incerto e não sabido, para 
no prazo de DEZ (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, 
situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da SENTENÇA 
proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002478-90.2019.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito: "  Diante do exposto , 
aplicando analogicamente o Código de Processo Civil, revogo a medida anteriormente decretada e declaro extinto o feito, o que 
faço com fundamento no art. 485, IV do CPC c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.Intime a vítima, informando a revogação 
da medida e a extinção da presente cautelar, informando que poderá tomar as providências que entender pertinentes, bem como 
pleitear novas medidas caso haja novas ofensas ou perigo de agressão. Assinado por BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de 
Direito Data e Hora: 24/8/2020, às 15:38:33 ".Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada 
na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 25 dias do mês de abril 2022. Eu, 
THAISA ALVES DE SOUSA, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA com o prazo de 15 (quinze) dias 
  
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio INTIMA JOSEMAR DOS 
SANTOS CARDOSO, brasileiro, solteiro, radialista, nascido aos 01/08/1990, filho de Joaquim Bispo Cardoso e Maria Anita 
Pereira dos Santos Cardoso, portador do RG nº 909.529 SSP/TO e CPF nº 040.522.551-27 residente em local incerto e não 
sabido, para no prazo de quinze (15) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício 
do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-se da 
SENTENÇA proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000317-60.2016.8.27.2701, conforme resumo abaixo transcrito: " Diante 
do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na denúncia, para condenar o acusado JOSEMAR DOS SANTOS 
CARDOSO como incurso nas tenazes do art. 14 da Lei nº 10.826/2003  ".Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos xx de 
mês de 2020. Eu, THAISA ALVES DE SOUSA, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
  
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
A Excelentíssima Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível, se 
processam os termos da ação de Cumprimento de Sentença nº 0000103-50.2018.8.27.2717 que tem como partes: RODRIGO 
aMARAL LIMA (autor) e TECNOAR FERRAMENTAS LTDA – ME (requerido). Tem o presente  por FINALIDADE a INTIMAÇÃO 
da requerida TECNOAR FERRAMENTAS LTDA - ME  inscrito no CNPJ/MF sob o nº 09.467.714/0001-89, atualmente em lugar 
incerto, da r. "SENTENÇA (...) Posto isso, fundamentado no artigo 485, III, do CPC/15, JULGO EXTINTO este processo, sem a 
resolução do mérito da execução, em razão do abandono da causa. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Transitado em 
julgado, proceda-se a baixa deste processo. Cumpra-se. Figueirópolis/TO. Data certificada pelo sistema e-proc. Keyla Suely Silva 
da Silva – Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade de Figueirópolis/TO. 05 de maio de 2022. Eu Maria Amélia da Silva 
Jardim, Técnica Judiciária. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Magistrado Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito em Substituição da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este 
Juízo 1a Vara Cível, tramitam os autos da Ação abaixo: 
Processo n°  0001246-23.2022.8.27.2721 – Chave Processo:  223028576922 
AÇÃO DE USUCAPIÃO  
REQUERENTE: MARIA DA CRUZ LOPES DA COSTA 
ADVOGADA: LOYANNA CAROLINE LIMA LEÃO (OAB TO005215) 
REQUERENTE: ELIAS PEREIRA DA COSTA 
ADVOGADA: LOYANNA CAROLINE LIMA LEÃO (OAB TO005215) 
REQUERIDO: WILMA PIMENTEL DE SOUSA 
REQUERIDO: ELIAS GOMES DE SOUSA 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos EVENTUAIS INTERESSADOS.   
DESPACHO do evento 4: “INTIMEM-SE para manifestar seu interesse na causa as Fazendas Públicas, com prazo de 15 
(quinze) dias úteis, observando o §1º do art. 183 do CPC. POR EDITAL, com prazo máximo de 20 (vinte) dias (art. 257 do CPC), 
citem-se os eventuais interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público (art. 178 do CPC). INTIMEM-SE. CITEM-SE. 
CUMPRA-SE. Guaraí, data do sistema. FÁBIO COSTA GONZAGA Juiz de Direito’’. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Uma Área de terreno nesta cidade, situada na Avenida 15 de Novembro, s/n, 
com área total de 720,00 m², sendo 24,00m de frente de frente e fundo, por 30,00metro nas laterais, constituído pela 
integralidade dos Lotes nºs 04 e 05, da Quadra 21,  do  Mapa 2-A Setor Sul,  limitando co o Leste com a Av. 15 de Novembro, 
ao oeste com terreno ainda não loteado, ao Norte co o Lote nº 03 e ao Sul com o Lote nº 06, todos da mesma quadra. Registrado 
no Livro nº 2-rgistro Geral, sob o nº M-2546, com data de 22 de agosto de 1984. 
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ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 04 de abril de 2022 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí – TO, CEP 77700-000. Eu 
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um Inquérito Policial, que tem como Autor ORISMAR 
PEREIRA FARIAS, brasileiro, união estável, nascido aos 13/11/1969, filho de Severino Custodio Farias e Magnólia Pereira 
Farias, falecido, e em cumprimento à r. Decisão do evento 60, EXPEÇA-SE edital de intimação com prazo de 15 (quinze) 
dias, à eventuais herdeiros e demais interessados, para, querendo, manifestar interesse na restituição do valor pago à título 
de fiança no prazo de até 10 (dez) dias. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura do Magistrado Doutor Fabio Costa Gonzaga, que mandou expedir o presente.  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0000914-56.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo. 14 da Lei nº. 
10.826/2003. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: WANDERSON VIDAL 
DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido aos 13/9/1994, natural de Presidente Kennedy/TO, filho de Valber Bandeira da Silva 
e Rosimar Vidal da Costa, portador do RG. 1356921 – SSP/TO e CPF. 014.792.001-90, residente na Rua 6, nº. 278, Centro, 
Presidente Kennedy/TO, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, aos 29/04/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.  
 

GURUPI 
Cejusc 

Portarias 
Portaria Nº 888/2022 - PRESIDÊNCIA/NUPEMEC/CEJUSC GURUPI, de 12 de abril de 2022 
O Dr Nilson Afonso da Silva, Juiz de Direito e Coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 
(CEJUSC), Polo Gurupi, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais; 
Considerando a necessidade de Pauta Concentrada de Perícias e Audiências de Conciliação nos processos de cobrança 
relativos ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, "citação válida", em 
trâmite junto as "Varas Cíveis, 1ª Vara de Feitos da Fazenda e Registros Públicos, Juizado Especial da Fazenda Pública e 
Precatórias e Juizado Especial Cível", Comarca de Gurupi e demais Comarcas descritas na regionalização de gestão dos 
Cejusc's, polo de Gurupi, bem como as descritas na Resolução 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no 
âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins: Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e 
Peixe; 
Considerando as disposições contida na Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010, oriunda do Conselho Nacional de 
Justiça, que trata da Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses na esfera do Poder 
Judiciário; 
Considerando o Provimento nº 340, de 11 de março de 2015, do Conselho Superior da Magistratura, que dispõe sobre o 
NUPEMEC - Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, no âmbito da Conciliação; 
Considerando os resultados produtivos das pautas concentradas de perícias e audiências realizadas nas Comarcas do Estado, 
em anos antecessores e da necessidade de fomentar métodos consensuais de solução dos conflitos; 
Considerando os resultados produtivos das pautas concentradas de perícias e audiências realizadas em diversas Comarcas de 
forma virtual por meio do Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins (Sivat), e por intermédio dos aplicativos de 
comunicação WhatsApp e Hangoust Meet; 
Considerando que a situação atual, ainda, é excepcional, exigindo, neste momento, a adoção de medidas cautelares e efetivas 
para evitar a propagação viral. 
Considerando a necessidade de assegurar efetivamente a prestação jurisdicional almejando a resolução do conflito de forma 
eficaz e efetiva, em respeito aos direitos humanos que norteiam o Estado Democrático vigente, sempre pautando com zelo no 
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que tange ao cumprindo as diretrizes auspiciosa do projeto "JUSTIÇA PARA TODOS", portaria nº 315/2022 - Presidências/Diger, 
15 de fevereiro de 2022; 
Considerando o determinado na Portaria Conjunta nº 7/2022 da PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 04 de abril de 2022; 
Considerando o contido na Portaria Nº 851/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 6 de abril de 2022, que discorre sobre 
medidas temporárias e aplicáveis no Fórum e Anexo I da Comarca de Gurupi - TO e adota outras providências; 
Considerando a necessidade de se imprimir maior celeridade e agilidade na tramitação dos processos. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Autorizar a realização da Pauta Concentrada de Perícias e Audiências de Conciliação, em trâmite junto as "Varas Cíveis, 
1ª Vara de Feitos da Fazenda e Registros Públicos, Juizado Especial da Fazenda Pública e Precatórias e Juizado Especial 
Cível", Comarca de Gurupi e demais Comarcas descritas na regionalização de gestão dos Cejusc's, polo de Gurupi, bem como 
as descritas na Resolução 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins: Alvorada, Araguaçu, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Palmeirópolis e Peixe, objetivando a realização de 
perícias e audiências de conciliação nos processos relacionados a cobrança oriunda do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 
por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT, com "citação válida". 
Art. 2º - O mutirão se iniciará no dia 9 e se encerrará no dia a 10 de junho do fluente ano, nos horários matutinos e 
vespertinos. 
Art. 3º - As audiências serão realizadas por meio do Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins (Sivat), aplicativo 
Wathsapp e Hangoust Meet. Participarão da audiência a parte requerente e seu causídico(a), advogado(a) da Seguradora e o(a) 
Conciliadora/Mediadora credenciado(a) junto ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - 
Nupemec, com atribuições junto ao polo de Gurupi. 
Art. 4º - As partes deverão deslocarem/comparecerem, independentemente de intimação, ao Prédio do Fórum de Gurupi, 
Estado do Tocantins, localizado na Avenida Rio Grande do Norte, s/nº, Centro, telefone localizado na recepção (63) 3311-
2850 e os localizados na Serventia do Cejusc 3311-2953 ao 2957, na data e horário designados, munidos de documentos 
pessoais, exames e laudos médicos, dentre outros pertinentes, que por ventura possuem em relação ao acidente, para a 
realização da perícia, e para a audiência por meio do Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins (Sivat), aplicativo 
wathsapp e Hangoust Meet. 
Art. 5º - Mesmo diante da melhora do cenário epidemiológico da Covid 19 no Brasil e no mundo todo, as partes que participarão 
das perícia deverão deslocarem/comparecerem no endereço, adrede mencionado,  usando máscara de proteção individual, 
visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid nos ambientes de trabalho. 
Art. 6º - Os Conciliadores, Advogado(a), Médico(s) Perito Assistente(s), representante(s) da seguradora Líder e Médico Perito 
Judicial, que comparecerem ao Prédio do Fórum de Gurupi, Estado do Tocantins, objetivando avaliar(em) a extensão das 
sequelas das vítimas de acidentes de trânsito e/ou participarem das audiências, também, deverão usar sua mascará. 
§ 1º. A mascara deve cobrir o queixo, nariz e ficar justa ao rosto, visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de 
transmissão da Covid nos ambientes de trabalho, objetivando minimizar o impacto da Covid-19 e suas variantes e do vírus 
Influenza, da gripe. 
Art. 7º - O não comparecimento injustificado de qualquer das partes no dia e hora designados, implicará nas sanções previstas 
no § 8º, art. 334 do Código de Processo Civil. 
Art 8º - Pautando pelo princípio da celeridade e economia processual, as audiências serão realizadas por 1 (um)(a) conciliador(a) 
e 1 (um)(a) co-conciliador(a), credenciado(a) junto Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - 
Nupemec, com atribuições junto ao polo de Gurupi, obrigatoriamente, e pelo(a) Conciliador(a) do juízo, caso se faça necessário. 
Art. 9º - Fica nomeado, de chofre,  Perito Judicial, o Médico Dr. Marcos Vinícius Santana Lopes Filho, brasileiro, CRM/TO n.º 
3790, portador do registro geral de nº. 778.062 - SSP - TO e inscrito no cadastro de pessoa física sob o nº 018.890.751-32 e E-
mail: marcusmed10@hotmail.com. 
§ 1º - Os honorários para cada perícia será pago de acordo com o Convênio de Cooperação Institucional, assinado entre o 
Egrégio Tribunal de Justiça do Tocantins e a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, onde estabeleceram as 
bases para realização de perícias médicas em ações envolvendo o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais por Veículos 
Automotores de Via Terrestre – DPVAT e serão de responsabilidade da Seguradora Líder, mediante relação de perícia realizada 
e depositados em conta judicial. Os valores serão transferidos ao perito mediante "Expedição de Alvará" pelo Centro Judiciário 
de Solução de Conflitos e Cidadania - Cejusc, polo de Gurupi. 
§ 2º - As partes poderão apresentar(em) "Médico(s) Perito(s)"  e/ou "Assistente(s) Técnicos" para acompanharem os trabalhos do 
Médico Perito Judicial. 
§ 3º - O perito nomeado no caput deste artigo, realizará em local próprio os devidos exames, atendendo os protocolos médicos e 
de biossegurança. 
Art. 10 - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito e Coordenador do Cejusc - Gurupi 

 

Diretoria do foro 

Portarias 
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Portaria Nº 1061/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 04 de maio de 2022 
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; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000008171-3. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Lotar o servidor cedido, MARILTON BARROS FERREIRA, Assistente Administrativo, na 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Gurupi-TO, a partir de 1º de maio de 2022. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 0000626-10.2019.8.27.2723 
CLASSE DA AÇÃO: INQUÉRITO POLICIAL - PORTARIA 
ASSUNTO: PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, CONTRAVENÇÕES PENAIS, DIREITO PENAL 
RÉU: ANTONIO DOS REIS DA SILVA MORAIS 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito auxiliando na Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, 
Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER que na presente escrivania tramita INQUÉRITO POLICIAL, autuado sob 
o nº 0000626-10.2019.8.27.2723 em que foi SENTENCIADO ANTONIO DOS REIS DA SILVA MORAIS, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 26/10/1972, residente na Fazenda Barra da Extrema, 000 - Zona Rural - Itapiratins/TO, atualmente em 
local incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(s) sentenciado(s) acima nominado(s), dos termos da respeitável 
sentença proferida nos autos, cujo teor, em resenha, é o seguinte: SENTENÇA: "Diante de todo o exposto, julgo extinta a 
punibilidade do acusado ANTONIO DOS REIS DA SILVA MORAIS, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. 
107, IV c/c art. 109, VI todos do Código Penal. Intime-se o Ministério Público, o indiciado e a vítima, inclusive por edital, caso não 
seja encontrado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações, dando-se baixa na distribuição. 
Publique-se, Registre-se. Intimem-se. De Colinas do Tocantins – TO par a Itacajá-TO, 26 de abril de 2022." O(s) sentenciado(s) 
terá(ão) o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, caso não se conformar(em) com A sentença supra, cujo prazo 
será contado após o término do prazo deste edital. O presente edital será publicado no Diário da Justiça. Eu, LUIZ ALVES DA 
ROCHA NETO, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi. Itacajá, 05/05/2022. Documento eletrônico assinado por CARLOS 
ROBERTO DE SOUSA DUTRA, 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 5321713v3 e do código CRC c06ce7b1. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0006876-36.2022.8.27.2729 - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária 
AUTOR: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61074175000138 
RÉU: ABIGAIL CAVALCANTE ARAUJO - CPF: 00826180116 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO 
PROCEDENTE o pedido para, em caráter definitivo, consolidar nas mãos do autor, na qualidade de proprietário fiduciário, a 
propriedade e a posse plenas e exclusivas do veículo MARCA VW, MODELO FOX 1.0 GII, CHASSI N.º 9BWAA05Z1B4018873, 
ANO DE FABRICAÇÃO 2010 E MODELO 2011, COR PRATA, PLACA NVV4181, RENAVAM 00211021130. Por força do 
princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos 
termos do art. 85, § 2º, §8º e §10 do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se.ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, Juiz de 
Direito 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO  
Edital para intimação de qualquer cidadão que tiver interesse em dar prosseguimento à Ação Popular promovida por VANDA 
TEREZA PALCHECO PEIXOTO e FÁTIMA APARECIDA DE OLIVEIRA em face de MUNICIPIO DE PALMAS  (Autos nº 
00504700820198272729), nos termos do art. 9º, da Lei 4717/65, com o prazo de 30 (trinta) dias. O Dr. William Trigilio da 
Silva, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos de Palmas, Capital do Estado do 
Tocantins, Faz saber a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo, se processam os 
regulares termos da Ação Popular promovida por VANDA TEREZA PALCHECO PEIXOTO e FÁTIMA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, em desfavor do MUNICÍPIO DE PALMAS, cujo teor em sua petição inicial, visa cancelar o processo de escolha em 
data unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020/2023, regido pelo edital CMDCA nº 001/2019. E, 
constando dos autos que o autor requereu a desistência da ação, contando com a concordância expressa do requerido é o 
presente para intimar qualquer cidadão que tiver interesse em dar andamento ao feito, que terá o prazo de 30 (trinta) dias da 
última de três publicações do presente edital, para dar prosseguimento à ação, tudo nos termos do artigo 7º, II e 9º da Lei n. 
4717/65. DADO E PASSADO aos 04 dias do mês de maio de 2022,  na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M.C. Miranda, Técnica Judiciária, que 
digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito respondendo  na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele 
tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0015488-36.2017.8.27.2729, 
tendo como requerente LUIS CARLOS PALMA & CIA LTDA. – ME, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do requerido 
FERNANDO ALVES GOMES, brasileiro, profissão e estado civil ignorados, inscrito no CPF/MF sob o nº. 009.577.531-52 e 
Cédula de Identidade de nº. 803.165 SSP/TO, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, CONTESTAR a lide, no prazo 
legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no Placar do Foro 
desta Comarca. DADO E PASSADO aos 03/05/2022 na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da 
Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M c Miranda, Técnica Judiciária, que digitei.  
 

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

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 5007386-47.2011.8.27.2729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusados: VENAL CANUTO FERREIRA, VANDERLEY DE OLIVEIRA DINIZ, MOISÉS DOS SANTOS LOPES, JUAREZ 
TEIXEIRA DO CARMO, DARCY AIRES CARDOSO e ALTIMAR PAULINO DA SILVA 
INTIMADA: IVANILDE CHAVES MARINHO 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Palmas/TO, no uso das 
suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse 
meio, INTIMA, COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, a viúva de DARCY AIRES CARDOSO, Sra. Ivanilde Chaves Marinho, 
brasileira, filha de Januária Chaves Marinho, nascida aos 15/12/1975, com endereço na Chácara Água Fria, número 39, Lote 24 
SN, ou Quadra 104 Sul, Avenida JK, nº 114, Palmas - TO, atualmente em lugar incerto e não sabido; nos autos da AÇÃO 
PENAL Nº 5007386-47.2011.8.27.2729, para manifestar interesse na restituição do valor pago a título de fiança, no prazo 
legal. DESPACHO: “Tendo em vista o teor da certidão lavrada no evento 100, determino a intimação via edital da viúva 
de DARCY AIRES CARDOSO, Sra. Ivanilde Chaves Marinho, para levantamento/restituição do valor pago a título de fiança. Em 
caso de inércia, após transcurso do edital, declaro desde já o perdimento do valor recolhido a título de fiança e 
determino seu recolhimento em favor do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN. Feito isso, proceda-se à baixa definitiva dos 
presentes autos. Palmas/TO, 29.04.2022. Luiz Zilmar dos Santos Pires - juiz de direito.” 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. Estando atualmente em lugar incerto ou não sabido, fica(m) o(s) 
mesmo(s) INTIMADO(S) a apresentar a manifestação devida, no prazo da lei. 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, 05/05/2022. Eu, JOCYLEIA SANTOS FALCÃO, digitei e subscrevo. 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 
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AUTOS N.º 0022033-88.2018.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente:  ZOLMIRA MUHLBEIER 
Requerido: ALCINDO MUHLBEIER 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 1, ANEXOS PET INI5), cuja prova se 
mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição 
de ALCINDO MUHLBEIER, brasileiro, viúvo, aposentado, nascido em 30.07.1932, filho de Alfredo Muhlbeier e Holdine Muhbleier, 
inscrito no CPF sob o nº 059.957.740-34, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua filha ZOLMIRA MUHLBEIER, 
qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, §3º do CPC. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.” Palmas, 16 de dezembro de 2021. NELSON COELHO FILHO-Juiz 
de Direito. 
 
AUTOS N.º 0001498-41.2018.8.27.2729 
Ação: Curatela 
Requerente:  ANGELITA JOSE DE MELO 
Requerido: MARIA DAS DORES DE MELO 
SENTENÇA: “(...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 64, LAU2), que se mostra suficiente 
para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a decisão do Evento 04, decreto a interdição de MARIA DAS 
DORES DE MELO, brasileira, solteira, nascida em 13.04.1962, filha de Jose Marcelino de Melo e Rerezinha Jose de Melo, 
inscrita no CPF sob o nº 709.203.701-87, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua irmã ANGELITA JOSE DE MELO, 
qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca 
legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas já recolhidas. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos. Em tempo, verifica-se que foram lançados dois movimentos de conclusão para julgamento. Diante disso, 
evitando-se prejuízos às metas do Juízo, inclusive que sejam incluídos na lista conclusos há mais de 100 dias, determino a 
escrivania que certifique nos autos acerca da necessidade de outro pronunciamento do Juízo, devendo, em caso positivo, 
retomar o processo para o gabinete. Palmas, 22 de abril de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fica a parte executada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0020300-82.2021.8.27.2729 
Chave do Processo: 546454628821 
Deprecante: 1ª Vara Cível da Comarca de Rio Verde – GO. 
Ação: Execução de Título Extrajudicial 
Nº de origem: 0190731-79.2015.8.09.0137 
Exequente: Cooperativa de Créd de Livre Admissão de Rio Verde e Região 
Advogada: Hiara Alves Coelho – OAB/GO. 52.468 
Executada: Trax Service Mecânica Eireli ME e outro 
Advogado: Geraldo dos Reis Tolentino Soares – OAB 33944 N 
INTIMAÇÃO: Fica a parte executada através de seu advogado intimada para ciência, no prazo de 05 (cinco) dias, da Avaliação 
conforme Laudo de Avaliação lavrado e encartado ao evento 12. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50017763520108272729 , que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: BRUNO NEPOMUCENO SILVA- CNPJ/CPF nº 96448121153: 
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 
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(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino 
por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00453398620188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AR FRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ 
ELETRODOMESTICOS TLDA- CNPJ/CPF nº 04056687000138: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50017763520108272729 , que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: BRUNO NEPOMUCENO SILVA- CNPJ/CPF nº 96448121153: 
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, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00453398620188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AR FRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS P/ 
ELETRODOMESTICOS TLDA- CNPJ/CPF nº 04056687000138: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00448302420198272729 , que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: M. DO CARMO OTERO - ME- CNPJ/CPF nº 05132474000100: 
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, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00450875420168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: AGUIMAR DE BARROS- CNPJ/CPF nº 19591691149: INTIMADO: para, 
opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50017316020128272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CYLAN CASTELO BRANCO CESAR PEREIRA- CNPJ/CPF nº 
75046571749: 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 
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digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 5 de maio de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50016727720098272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DORIVAL DA SILVA MERCES- CNPJ/CPF nº 47198095534: 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 quant ias 
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, 5 de maio de 2022. (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 executado: ROTTA TRADING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, CPF/CNPJ: 
08925820000104, bem como os sócios coobrigados: ANAIR DE PAULA SILVA, CPF/CNP: 64911616172 por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 50019200920108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-75/2010, inscritas em: 10/09/2010, referentes ao ICMS; 
C-74/2010, inscritas em: 10/09/2010, referentes ao ICMS ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
9.119,94 (Nove Mil cento e dezenove reais e noventa e quatro centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 23 de setembro 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: WANDERSON ARAUJO DE ALMEIDA CPF/CNPJ: 64053628172, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 50030348020108272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 2087-B/2002, inscritas em: 13/09/2002, 
referentes ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo R$ 10.146,07 (dez mil cento e quarenta e 
seis 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, 23 de setembro 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: PAULO RICARDO ALVES ANTUNES, CPF/CNPJ: 05745040360, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00135000920198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-6716/2018, inscritas em: 01/11/2018, 
referentes ao MULTA NATURATINS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 73.846,95(setenta e 
tres mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa 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 
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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, 23 de setembro 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: GESSO ALENCAR LTDA, CPF/CNPJ: 08156868000197, bem como os 
sócios coobrigados: ANTONIO ERIDAN NUNES ALENCAR, CPF/CNP: 92225209472; RUBENIRES FIGUEIREDO NUNES, 
CPF/CNPJ: 62607197104 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00248425620158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-8/2015, 
inscritas em: 22/01/2015, referentes ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 
4.127,17(quatro mil cento e vinte e sete reais e dezessete centavos que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 23 de setembro 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: WERLEMJAY RODRIGUES DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 88064867134, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00263154320168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160006509, inscritas em: 
05/02/2014, referentes ao TLF; 20160006510, inscritas em: 25/03/2015 referente ao TLF cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era e R$ 1.429,61 (Um Mil e Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Um Centavos que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro 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: DECK LAGO EVENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 15272160000167, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00309578320218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20210000787, inscritas em: 22/06/2021, 
referentes ao ISS-ESTIM, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 26.432,17 (Vinte e Seis Mil e 
Quatrocentos e Trinta e Dois Reais e Dezessete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, 
ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de 
setembro 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: EDIVALDINO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 61768723168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00309811420218272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20210000868, inscritas em: 29/06/2021, 
referentes ao ISS-CO, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 2.353,78 (Dois Mil e Trezentos e 
Cinquenta e Três Reais e Setenta 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, 23 de 
setembro 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: LUIS ANTONIO REIS DE FARIAS, CPF/CNPJ: 96968672120, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00347013320148272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140028896, inscritas em: 04/01/2012, 
referentes ao TLF; 20140028897 inscritas em 05/02/2014 cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e 
R$ 3.899,66 (Três Mil e Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos) que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei  e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro 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: MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ: 71351787187, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00364098420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150011264, inscritas em: 
27/04/2015, referentes ao IPTU; 20150011265, inscritas em: 27/04/2015 referente ao IPTU; 20150011267 inscritas em 
05/02/2014 referente ao TXS-COLIXO; 20150011268 inscritas em: 25/03/2015 referente ao TXS-COLIXO; 20150011269 
inscritas em: 05/02/2014 referente ao COSIP; 20150011270 inscritas em: 25/03/2015 referente ao COSIP cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 1.804,38 (Um Mil e Oitocentos e Quatro 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, 23 de setembro 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 dos sócios : JOAO BATISTA CLEMENTE DA SILVA, CPF/CNPJ: 95940359191 e LUIZ 
CARLOS DA MOTA SILVA, CPF/CNP: 97568775100 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50364503420138272729, que lhe 
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move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(S). 20130024787, inscritas em: 08/01/2013, referentes ao TXL-FUNC, inscritas em: 08/01/2013, referentes ao 
TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 885,35 (Oitocentos e Oitenta e Cinco 
Reais e Trinta e Cinco Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro 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: M A S MAGALHAES E CIA LTDA, CPF/CNPJ: 28166549000170, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00463473020208272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20200018445, inscritas em: 26/06/2020, 
referentes ao TLF; 20200018446 inscritas em 26/06/2020 referentes ao TLS; 20200018447 inscritas em: 26/06/2020, referentes 
ao MUL-POST   cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 3.645,38 (Três Mil e Seiscentos e 
Quarenta e Cinco 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, 23 de 
setembro 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: PEDREIRA ANHANGUERA S/A EMPRESA DE MINERACAO, CPF/CNPJ: 
50170281001847, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00011794420168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2166/2015, inscritas 
em: 29/10/2015, referentes ao ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era e R$ 
14.863,16(quatorze mil oitocentos e sessenta e tres reais e dezesseis centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 23 de setembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Marcio Soares da Cunha- Juiz  de Direito em Substituição Automática   desta Comarca de Palmeirópolis - To, 
no uso de suas atribuições legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  vierem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processam por este Juízo, na Vara Criminal, Autos nº 0001196-43.2017.8.27.2730, Classe da 
Ação: Embargos de Terceiros, tendo como  partes: Edson Pereira da Conceição e Ednalva Pereira da Conceição em desfavor de 
Luiz Furtado de Almeida. MANDOU INTIMAR: Luiz Furtado de Almeida, brasileiro, viúvo, RG nº 833.964-2 SSP-Go e CPF nº 
117.709.538-67, para que tome ciência da sentença prolatada nos autos, que segue a parte do dispositivo descrito abaixo: “Ante 
o exposto, ACOLHO os presentes embargos de terceiro, resolvendo o mérito da lide, com fundamento no artigo 487, 
inciso I, do CPC/15, onde DETERMINO a baixa da restrição/averbação do imóvel inscrito na Matrícula nº 066, descrito na 
inicial. Por conseguinte, traslade-se cópia do presente decisum para a ação executiva em apenso, dando 
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prosseguimento ao feito após a retirada da restrição sobre o bem objeto da presente lide.Após o trânsito em julgado, 
OFICIE-SE ao Cartório de Registro de Imóveis de São Salvador/TO informando sobre a presente sentença, para integral 
cumprimento.Condeno os embargados ao pagamento das custas judiciárias e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2, do CPC/15.Publicada pelo sistema. 
Registro desnecessário. Intimem-se.Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, celeridade e economia processual, às 
eventuais apelações interpostas pelas partes será atribuído apenas o efeito devolutivo, em razão do art. 1.012, § 1.º, inc. V, do 
Código de Processo Civil.Interposto(s) o(s) recurso(s), caberá ao Cartório, mediante ato ordinatório, abrir vista à parte contrária 
para oferecimento de contrarrazões, e, na sequência, remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Idêntico procedimento deverá ser adotado na hipótese de interposição de recurso adesivo.Após o trânsito em julgado e 
cumpridas as formalidades legais, dê-se baixa.Palmeirópolis/TO, data certificada pelo sistema.JEAN FERNANDES BARBOSA 
DE CASTRO-Juiz de Direito”.  Este edital deverá ser publicado no Diário da Justiça e afixado uma cópia no placar do Fórum 
local. Palmeirópolis - To,05 de maio de 2022, no Cartório Cível- Janete do Rocio Ferreira – Técnica Judiciária, o digitei. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, MM. Juiz de Direito 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 e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de Usucapião n.º 5000113-30.2010.8.27.2736 tendo como parte autora JOSÉ DOMINGOS DA SILVA e 
ELIZETE NUNES DE CASTRO em desfavor de CEVEKOL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS , sendo 
o presente para INTIMAR o requerido CEVEKOL S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, residente e 
domiciliado em local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo para  audiência designada para o dia 24/05/2022 
08:30 horas. Fica Advertido que deverá comparecer acompanhado de advogado e provas documentais ou testemunhais estas 
até o nº de 03 ( três). E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos  4 de maio de 2022. Eu,  Adilma Aires Pimenta Silva Ribeiro, Escrivã 
Judicial, digitei e Subscrevo. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Curatela Nº 0004154-69.2017.8.27.2740/TO 
AUTOR: ROSA DA CONCEIÇÃO COSTA 
RÉU: MARIA NAZARÉ COSTA 
EDITAL Nº 5294563 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
Chave: 306238245017 
FINALIDADE – LEVAR ao conhecimento de todos que o presente virem, ou dele tiverem conhecimento que foi decretada por 
sentença a INTERDIÇÃO de MARIA NAZARÉ COSTA, brasileira, viúva, aposentada, portadora do Registro Geral nº 414.069 
SSP/TO, inscrita no CPF sob nº 881.658.171-91, residente e domiciliada no Povoado Olho D'Água, Zona Rural, Luzinópolis/TO, 
e nomeada ROSA DA CONCEIÇÃO COSTA, brasileira, solteira, lavradora, portador do Registro Geral nº 2.278.143 SS´/TO, 
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas nº 387.093.761-00, residente e domiciliado no Povoado Olho 'Àgua, Zona Rural, 
Luzinópolis-TO, sua Curadora. Tudo conforme a sentença cuja parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, confirmo a 
decisão liminar concedida no evento 15, ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com 
fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para: a) DECLARAR a incapacidade parcial da requerida MARIA 
NAZARÉ COSTA, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; 
b) NOMEAR a autora ROSA DA CONCEIÇÃO COSTA como CURADORA DEFINITIVA da interditada; Fica a curadora 
dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer 
tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao 
disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE. 
na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível 
a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no 
edital os nomes da interditada e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, LAVRE-SE o termo 
de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 
que ora fixo em R$ 1.045,00 (art.85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-
LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7º da Portaria 
n.º372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que a 
parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e cumprida as diligências acima, 
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ARQUIVE-SE.  Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, 14 de agosto de 2021. RENATO DO NASCIMENTO E SILVA -  Juiz de Direito”. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Tocantinópolis-TO, aos  três de maio de 2022 (03/05/2022). Eu,   VALDOMIR LOPES BRITO, Técnico Judiciário, 
que o digitei.Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS 
GUIMARÃES VIEIRA, 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 5294563v5 e do código CRC 
75d2caec.Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Data e Hora: 3/5/2022, às 
14:45:13. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, 
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Intimação virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA autuada sob o nº 5000208-
45.2010.827.2741, proposta por NERCILIO BARROS LIRA em desfavor de WANDERSON VIRGINIO, sendo o presente, para 
INTIMAR o executado WANDERSON VIRGINIO, brasileiro, portador do CIRG n.° 420524-SSP-TO e do CPF n.° 023.680.971-
71, com endereço em local incerto e não sabido, para manifestar-se a respeito dos valores bloqueados, evento 112, com o prazo 
de 15 dias. Tudo em conformidade com o despacho, evento 129. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, 
Estado do Tocantins, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar 
no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
  
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

DIANÓPOLIS 
1ª Vara Cível 

 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002723-15.2020.8.27.2701/TO 
AUTOR: ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. 
RÉU: AGROPECUARIA CAMPO GRANDE EIRELI 
EDITAL Nº 5257700 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente edital de Citação, virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos nº 0002723-
15.2020.8.27.2701 de Procedimento Comum Cível, tendo como Requerente(s)ENERGISA TOCANTINS TRANSMISSORA DE 
ENERGIA S.A., em desfavor de AGROPECUARIA CAMPO GRANDE EIRELI. Pelo presente EDITAL, que será afixado na sede 
deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, INTIMA os terceiros desconhecidos, de 
todos os termos da presente ação, bem como, da Sentença proferida no evento 51, que homologou "A TRANSAÇÃO firmada 
entre as partes ao evento 45, resolvendo o mérito da lide, nos termos do art. 487, III, "b" do NCPC, ao mesmo tempo em que 
determino o arquivamento dos autos, observando as formalidades legais". DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 28 dias do mês de abril do ano de 2022. Eu, MAICON DENER FERNANDES, Servidor de Secretaria, o 
digitei. 

RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
Juiz de Direito 

 
DIANÓPOLIS 

Vara Cível e Família 
Inventário Nº 0000143-75.2021.8.27.2701/TO 
AUTOR: VALENTIM CARDOSO ARAUJO NETO 
RÉU: CELINA CARDOSO ARAÚJO 
RÉU: BRUNO ARAÚJO CARDOSO 
EDITAL Nº 5105447 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
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         O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na 
forma da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos 
autos nº 0000143-75.2021.8.27.2701 de Inventário, tendo como Requerente(s) VALENTIM CARDOSO ARAUJO NETO e 
Requerido(s) CELINA CARDOSO ARAÚJO. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de 
costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA, os interessados incertos e desconhecidos, para querendo no 
prazo de 15 (quinze) dias, paticiparem da  presente ação, sob pena de revelia. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis-TO, aos 05 dias do mês de abril do ano de 2022. Eu, Dulcineia Sousa Barbosa, Técnico(a) Judiciário(a), digitei. 
Rodrigo da Silva Perez Araújo- Juiz de Direito. 
Documento eletrônico assinado por RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, 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 
5105447v3 e do código CRC 370b674f. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
Data e Hora: 6/4/2022, às 13:0:28 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 84, de 5 de maio de 2022 
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 22.0.000012339-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marcus Vinicyus Ribeiro de Oliveira do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 85, de 5 de maio de 2022 
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 22.0.000012339-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sérgio Henrique Chaves Gallieta do cargo de provimento 
em comissão de Assistente de Gabinete de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 86, de 5 de maio de 2022 
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 22.0.000012339-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marcus Vinicyus Ribeiro de Oliveira 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 JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 87, de 5 de maio de 2022 
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 22.0.000012339-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Sérgio Henrique Chaves Gallieta para o cargo de 
provimento em comissão de Assessor Jurídico de Desembargador, com lotação no gabinete do Desembargador Ronaldo 
Eurípedes. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Decisões 

PROCESSO 22.0.000011276-7 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA - Curso de Atualização Jurídica da Nova Lei de Licitações 
 

 

Decisão Nº 2234, de 4 de maio de 2022 
Trata-se de Projeto Básico 113 (4284781), oriundo da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, que tem como objetivo a 
contratação da empresa INTELLIGENT BUSINESS CONSULTING, EDUCAÇÃO LTDA para ministrar o Curso de Atualização Jurídica 
da Nova Lei de Licitações – NR 14.133, de 2021, com o professor Eduardo dos Santos Guimarães, portador do CPF nº 035.399.097-
37, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, de 24 de maio a 9 de junho de 2022, com 30 horas-aulas, 
pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com base no art. 25, II, c/c art. 13, VI, da lei 8.666/93. 
O Projeto Pedagógico encontra-se juntado no evento 4283665. 
A aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na contratação encontra-
se no evento 4284788. 
A Informação DAFESMAT nº 13463 (4284932), indica que a contratação está contemplada no orçamento da ESMAT, para o exercício de 
2022, na Unidade Gestora TJ, e refere-se à despesa de segundo grau de jurisdição. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos no Parecer 793 (4305685) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4304965 e 
4305500), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO declarada pelo Senhor Diretor-Geral na Decisão 2233 (4305698), com vistas a contratação direta da empresa INTELLIGENT 
BUSINESS CONSULTING, EDUCAÇÃO LTDA para ministrar o Curso de Atualização Jurídica da Nova Lei de Licitações – NR 14.133, 
de 2021, com o professor Eduardo dos Santos Guimarães, portador do CPF nº 035.399.097-37, para servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense, na modalidade EAD, de 24 de maio a 9 de junho de 2022, com 30 horas-aulas, pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais), conforme Projeto Básico 113 (4284781) e orientação da Diretoria Financeira, SEI 19.0.000005001-9. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Editais 
Edital Nº 237, de 5 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para 
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como nos processos SEI nº 
22.0.000011941- e 22.0.000010314-8, CONVOCA os candidatos a seguir especificados para, no prazo de 10 (dez) dias, 
contados da data da publicação deste edital no Diário da Justiça, apresentarem a documentação necessária à formalização da 
contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021. 

  
NM – TÉCNICO JUDICIÁRIO – PALMEIRÓPOLIS – AMPLA CONCORRÊNCIA 

ORD NOME 
NOTA 

ETAPA 2 
RESULTADO DEFINITIVO 

2 SARAH MIKELLY ABRÃO DA LUZ 86 CADASTRO RESERVA 

  
NS – ANALISTA JUDICIÁRIO – REDES DE COMPUTADORES 

ORD NOME 
NOTA 

ETAPA 2 
RESULTADO DEFINITIVO 

3 JOSÉ DIEGO NOGUEIRA DE HERMÍNIO 78 CADASTRO RESERVA 

  
1. O convocado para o cargo de Analista Judiciário deverá encaminhar a documentação por meio do e-mail sates@tjto.jus.br. 
2. A convocada para o cargo de Técnico Judiciário deverá encaminhar a documentação à Secretaria da Diretoria do Foro da 
Comarca de Palmeirópolis, por meio do e-mail df-palmeiropolis@tjto.jus.br. 
3. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 3218-
4251. 

  
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
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Portarias 
Portaria Nº 1056, de 04 de maio de 2022 
Republicação 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO o contido nos autos SEI nº 21.0.000017264-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 3º da Portaria nº 1990/2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 19 de agosto de 2021, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
"Art.3º............................................................................................................................................................... 
I - Juiz Gil de Araújo Corrêa - Gestor do Programa Estratégico PROFISCAL – Programa Eficiente de Impulso às Execuções 
Fiscais, no biênio 2021/2023 - Coordenador; 

II - Juiz Auxiliar da Presidência, Manuel de Faria Reis Neto; 
III - Juiz Auxiliar da Corregedoria Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Tocantins, Roniclay Alves de 
Morais; 
IV - Juíza Silvana Maria Parfieniuk, coordenadora do NUPEMEC; 
V - Juíza Emanuela da Cunha Gomes; 
VI - Juiz Wellington Magalhães; 
VII - Juíza Umbelina Lopes Pereira; 
VIII - Juiz Márcio Soares da Cunha; 
IX – Promotora de Justiça Weruska Rezende Fuso - Ministério Público do Tocantins; 
X - Prefeito de Natividade Thiago Jayme Rodrigues Cerqueira - Associação Tocantinense de Municípios; 
XI - Janay Garcia - Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Tocantins; 
XII - Cejane Márcia Aires Alves de Andrade - Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; e 
XIII - Priscila de Campos Sales Pires - Corregedoria-Geral da Justiça. (NR)" 

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

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

Portaria Nº 1065, de 04 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Agenor Alexandre da Silva para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública da Comarca de Palmas, no período de 5 de maio a 19 de dezembro de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
Portaria Nº 1069, de 04 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO a necessidade de regularizar situações de designações de substitutos e a decisão proferida nos autos SEI nº 
22.0.000011270-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Declarar nula, a partir de sua edição, a Portaria de Substituição nº 315, de 12/4/2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

Portaria Nº 1072, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de março de 2020, 
bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000021106-8; 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até a data de 10 de julho de 2022, os efeitos da Portaria n. 2587/2021 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 27 de outubro de 2021, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, 
auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e atos cartorários, além da realização de de audiências de instrução e julgamento 
virtuais nos processos aptos, na 1ª Vara Cível da Comarca de Dianópolis. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 11 de abril de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Portaria Nº 1073, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000003705-6, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Incluir o inciso V ao art. 1º da Portaria nº 1058/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 04 de maio de 2022, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:  
"Art.1º................................................ 
(v) Assessora Jurídica de Desembargador, VANESSA GUIMARÃES DE CASTRO, membro representante do Gabinete 
do Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1074, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006430-8, 
  
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar os incisos I e II da Portaria Nº 1044/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 03 de maio de 2022, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: 
"Art.1º................................................ 
I - Diretor Judiciário, WALLSON BRITO DA SILVA, membro representante da Presidência e Coordenador do Grupo de Trabalho; 
II - Juíza Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça, Dra ROSA MARIA GAZIRE RODRIGUES ROSSI, membro representante da 
CGJUS. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 
Portaria Nº 1078, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Revogar a Portaria Nº 435/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 4 de março de 2022, que designou a magistrada Umbelina 
Lopes Pereira Rodrigues para, sem prejuízo de suas funções, responder pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 
Porto Nacional a partir de 9 de maio de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 1079, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do disposto no art. 12, § 1º, V, do Regimento Interno e, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, a magistrada Umbelina Lopes Pereira Rodrigues para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliar no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Porto Nacional, no período de 9 de maio  a 19 de 
dezembro de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 
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Portaria Nº 1049/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 03 de maio de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000003546-0; resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Luciano do Santos Ramiro, matrícula nº 352416 - DMSU; 
II - Wagner William Voltoline, matrícula nº 292635 - DMSU; 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1043/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de maio de 2022 
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 das contratações formalizadas entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 55/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000011753-0, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa Construplac Construtora - Ltda, que tem por objeto o registro de preços 
visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, remoção e recuperação de 
forros e paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica, desmembramento de salas e outros 
serviços de criação com fornecimento de materiais instalados, bem assim fornecimento de materiais instalados, em atendimento 
às necessidades das Comarcas do interior do Estado e nas Unidades Prisionais do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor da Ata de Registro de Preços nº. 55/2022, e 
o servidor Ruto Cesar Moreira Costa, matrícula 199325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, o gestor notificará o fornecedor para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1041/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de maio de 2022 
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 das contratações formalizadas entre o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, a Ata de Registro de Preços nº 54/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000012427-7, 
firmada entre este Tribunal de Justiça e a empresa LVX Comércio e Serviços Ltda - ME, que tem por objeto o registro de preços 
visando à contratação futura de empresa especializada para prestação de serviços de instalação, remoção e recuperação de 
forros e paredes em divisórias de gesso acartonado com emassamento, pintura acrílica, desmembramento de salas e outros 
serviços de criação com fornecimento de materiais instalados, bem assim fornecimento de materiais instalados, em atendimento 
às necessidades das Comarcas do interior do Estado e nas Unidades Prisionais do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Edward Afonso Kneipp, matrícula 352793, como gestor da Ata de Registro de Preços nº. 54/2022, e 
o servidor Ruto Cesar Moreira Costa, matrícula 199325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de registro de preços, acompanhar e fiscalizar até a sua 
completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução da Ata, o gestor notificará o fornecedor para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1054/2022, de 05 de maio de 2022 
O PRESIDENTE 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 2022/113466 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Desembargador Joao Rigo Guimaraes, DES - DESEMBARGADOR, Matrícula 17368, o valor de 
R$ 765,42, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 
10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio 
CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 2º Conceder à servidora Kenia Cristina de Oliveira, CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA, Matrícula 167343, 
o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de 
R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no 
período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização 
do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 3º Conceder ao servidor Simão Barros da Silva, ASSISTENTE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353403, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-
TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para 
conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 4º Conceder ao servidor Celzo Filho de Lima Alves, CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, Matrícula 
353059, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-
TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para 
conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 5º Conceder ao Magistrado Manuel de Faria Reis Neto, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
291736, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-
TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para 
conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 6º Conceder ao Magistrado Ocelio Nobre da Silva, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
106174, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-
TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para 
conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 7º Conceder ao servidor CEDIDO Cesar Nobre da Silva, Matrícula 353594, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 
11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 8º Conceder ao servidor Ernandes Rodrigues da Silva , DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, 
Matrícula 360028, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados 
para conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 9º Conceder ao servidor CEDIDO Joao Marcio Costa Miranda , ASSESSOR MILITAR, Matrícula 360370, o valor 
de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no 
período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização 
do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 10º Conceder ao servidor Antonio Jose Ferreira de Rezende, DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, Matrícula 
91452, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o 
valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-
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TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para 
conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 11º Conceder ao servidor João Ornato Benigno Brito, COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E 
ESTATÍSTICA E PROJETOS, Matrícula 352481, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo 
valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de 
reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 
22.0.000008765-7.  

Art. 12º Conceder ao servidor Gizelson Monteiro de Moura, DIRETOR FINANCEIRO, Matrícula 156546, o valor de R$ 
581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 
10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio 
CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 13º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 581,43, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 
a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 14º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 
11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 15º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 
11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 16º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 581,43, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 
a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 17º Conceder ao servidor CEDIDO Dionisio Pereira de Arruda, Matrícula 361453, o valor de R$ 581,43, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 
11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 18º Conceder ao servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, Matrícula 361213, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 
490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com 
magistrados para conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 19º Conceder ao servidor Jonas Demostene Ramos, DIRETOR-GERAL, Matrícula 218453, o valor de R$ 581,43, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 
a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados para conscientização do prêmio CNJ de 
qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 20º Conceder ao servidor Marlos Elias Gosik Moita, ASSISTENTE DE GABINETE DA DIRETORIA-GERAL, 
Matrícula 352644, o valor de R$ 581,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Dianopolis-TO, no período de 10/05/2022 a 11/05/2022, com a finalidade de participar de reunião regional com magistrados 
para conscientização do prêmio CNJ de qualidade na comarca de Dianópolis conforme SEI nº 22.0.000008765-7.  

Art. 21º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Avisos 

CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE NOTAS E DE REGISTROS DO ESTADO DO TOCANTINS 
EDITAL nº 001/2022 

AUDIÊNCIA PÚBLICA – AVISO 
A Coordenação de Concurso do IESES, cumprindo determinação da Comissão Permanente de Seleção e Treinamento (COSTR) 
do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, promulgada na reunião do dia 11.04.2022, vem pelo presente reiterar o 
dispositivo constante no item 2.1.3, do Edital de Abertura, assim descrito: “A definição das serventias nas modalidades de 
ingresso por provimento e ingresso por remoção, reservadas à Pessoa com Deficiência – PcD e à Pessoa Negra, serão objeto de 
sorteio em audiência pública a se realizar às 9 (nove) horas, segunda-feira, 9 de maio de 2022, na sede do Tribunal de Justiça”. 
Nestes termos, ficam os interessados comunicados da Audiência Pública para sorteio de vagas reservadas à Pessoa com 
Deficiência – PcD e à Pessoa Negra, a se realizar no dia 09/05/2022, segunda-feira, às 09h00min, no Auditório do Egrégio 
Tribunal Pleno, deste Tribunal de Justiça, com transmissão ao vivo pelo canal YouTube do Tribunal de Justiça do Tocantins, 
podendo ser acessado pelo endereço: https://www.youtube.com/c/TJTocantinsnotícias. 
Palmas, 05 de maio de 2022. 
Prof. Gilson Leal de Meireles 
Coordenador do Concurso no IESES 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022 
 PROCESSO 22.0.000010716-0 
CONTRATO Nº 175/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Agem Tecnologia Distribuidora - Ltda 
OBJETO: Aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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, ressalvado o prazo de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇAO  
 PROCESSO 22.0.000007715-5 
CONTRATO Nº 170/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: JR Soares Com. Material de Informática – EIRELI 
OBJETO: Aquisição de escada e aparadores de aço para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 2.764,00 (dois mil setecentos e sessenta e quatro reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato.. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
conforme disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇAO  
 PROCESSO 22.0.000007715-5 
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CONTRATO Nº 171/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: I A Leocadio ME 
OBJETO: Aquisição de suporte de parede para purificadores de água para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário, 
conforme disposto no art. 57 da Lei n° 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 55/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 
 PROCESSO 22.0.000002933-9 
CONTRATO Nº 174/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro e Gasparin – Ltda 
OBJETO: Aquisição de mudas naturais e insumos e arranjos artificiais, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 111.959,65 (cento e onze mil novecentos e cinquenta e 
nove reais e sessenta e cinco centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita 
execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 22.0.000010914-6 
CONTRATO Nº 178/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Beatriz Alves da Luz. 
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Prática, para tabeliães e 
registradores titulares ou delegatários dos serviços notariais e registrais no Tocantins. 
.VALOR: O valor global presente Instrumento é de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), incluídos todos os valores 
referentes a honorários e os impostos que correspondem a CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 22.0.000010927-8 
CONTRATO Nº 180/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Celma Laurinda Freitas Costa 
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do Curso Básico de Mediação Extrajudicial – Parte Prática, para tabeliães e 
registradores titulares ou delegatários dos serviços notariais e registrais no Tocantins. 
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.VALOR: O valor global presente Instrumento é de R$ 9.000,00 (nove mil reais), incluídos todos os valores referentes a 
honorários e os impostos que correspondem a CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 22.0.000006591-2 
CONTRATO Nº 179/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Zênite Informação e Consultoria S/A 
OBJETO: Contratação de assinatura anual dos periódicos “Zênite Fácil e Orientações por escrito em Licitações e Contratos", 
pelo período de 12 (doze) meses, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor global de R$ 18.097,00 (dezoito mil noventa e sete reais). 
VIGÊNCIA: A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados à partir da data de sua assinatura. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2022 
 PROCESSO 22.0.000010714-3 
CONTRATO Nº 173/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Marcelo Vitor Petrazzini 
OBJETO: Aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 1.395,00 (um mil trezentos e noventa e cinco reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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, ressalvado o prazo de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 4 de maio de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 745/2022, de 05 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARCIO LUIS SILVA KAWANO, matrícula nº 352047, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 05/05 a 03/06/2022, a partir de 05/05/2022 até 03/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 350/2022, de 05 de maio de 2022 
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 25/03/2022 a 23/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113508; 
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 

363621 
GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E 

SILVA 
CEDIDO AO 

TJTO 
CEDIDO AO 

TJTO 
25/03/2022 à 
23/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 351/2022, de 05 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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, da servidora SANDRA LAURINDA LOPES, 
matrícula nº 90161, ocupante do cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 
CONTADORIA, no período de 22/03/2022 a 22/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/113599; 
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 

354275 ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 22/03/2022 à 22/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 746/2022, de 05 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor PLACIDO COELHO DE SOUZA JUNIOR, matrícula nº 269822, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 05/05 a 03/06/2022, a partir de 05/05/2022 até 03/06/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 747/2022, de 05 de maio de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JABEIS DE SOUSA MIRANDA, matrícula nº 245646, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 04/05 a 02/06/2022, a partir de 04/05/2022 até 02/06/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/11 a 02/12/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 748/2022, de 05 de maio de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 18/04 a 17/05/2022, a partir de 18/04/2022 até 17/05/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Rodrigo Da Silva Perez Araujo 
Diretor do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
  

A C G DE SOUZA EIRELI 17.805.828/0001-10 0004106-75.2019.827.2729 R$ 123,23 

A P M JORGE 19.459.227/0001-28 0001246-25.2019.827.2722 R$ 653,97 

ALEXANDRE CABRAL FERREIRA 435.895.884-20 0000746-60.2018.827.2732 R$ 159,73 

ANA FELIX FERREIRA DE CARVALHO 351.392.503-49 0003898-96.2016.827.2729 R$ 146,82 

ANA MARIA DE MIRANDA 795.123.131-20 0002541-08.2020.827.2708 R$ 31,64 

ANADIESEL S/A 01.018.332/0001-66 5000146-46.2007.827.2729 R$ 40,82 

ANDRE DIAS ROSA BUENO 97381454149 13.868.657/0001-17 0020427-26.2020.827.2706 R$ 18,32 

ANGRA SANTOS SOUSA 602.347.613-93 0006374-94.2017.827.2722 R$ 1.074,61 

ANTONIO BENEDITO DA SILVA FILHO 491.514.011-34 5000103-13.2010.827.2727 R$ 242,63 

ANTONIO ROMAO FERREIRA 03.247.551/0001-42 0035352-55.2020.827.2729 R$ 162,96 

ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICACOES 
EIRELI 

16.575.621/0001-33 0030826-84.2016.827.2729 R$ 575,31 
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ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIAR 
DO ACAMPAMENTO MARIA BONITA - 
ASSOCIACAO TERRA PROMETIDA 

30.659.126/0001-33 0002065-18.2021.827.2713 R$ 127,32 

BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO 
EXTRAJUDICIAL 

33.124.959/0015-93 5026526-33.2012.827.2729 R$ 302,53 

CARLOS ESTEFA 111.620.313-87 0033391-21.2016.827.2729 R$ 152,08 

CASA BRASIL COMUNICACAO ESTRATEGICA 
LTDA 

08.050.108/0002-81 5023824-80.2013.827.2729 R$ 5.909,92 

CESAR RINALDI 596.985.949-49 5000735-52.2013.827.2721 R$ 11.852,08 

CHARLENE RIBEIRO ERKMANN 029.421.090-33 0001589-76.2018.827.2715 R$ 143,89 

CLAUDEMIR APARECIDO FELTRIN 569.373.189-87 5000735-52.2013.827.2721 R$ 11.852,08 

CLELSON BONFIM PEREIRA DE SOUZA 
ALMEIDA 

032.717.071-97 0009983-35.2020.827.2737 R$ 149,96 

CLEONICE DE SOUSA COSTA 491.665.731-49 0001824-45.2016.827.2737 R$ 205,71 

CRISTIANE SANTOS DA SILVA 978.351.701-59 0017522-81.2017.827.2729 R$ 195,31 

DISTRIBUIDORA DE VERDURAS RIBEIRO & 
SOUSA LTDA 

00.806.024/0001-32 0003401-69.2017.827.2722 R$ 57,02 

DIVINO CARLOS DO NASCIMENTO 362.614.591-34 0007821-85.2020.827.2731 R$ 68,44 

DORALICE ALVES MARCIEL CARVALHO 261.213.011-04 0030277-69.2019.827.2729 R$ 146,70 

ECIVANO DA SILVA COSTA 021.988.721-70 0013855-40.2019.827.2722 R$ 20,32 

EDSON RIBEIRO DA SILVA 052.113.361-00 5000001-41.1989.827.2722 R$ 530,32 

EDSON SOARES DE ANDRADE 234.478.003-30 0001177-84.2019.827.2724 R$ 30,64 

ELISABETE SOARES DE ARAUJO 370.330.931-87 0041069-82.2019.827.2729 R$ 2.885,51 

ELIZETE MARIA GADO 960.627.895-68 5000808-07.2012.827.2738 R$ 73,32 

ENOS AIRES GOMES 394.239.561-49 0003736-71.2020.827.2726 R$ 690,14 

ERLANDES AZEVEDO MACHADO 499.227.001-82 0035553-86.2016.827.2729 R$ 183,19 

FABRICIO LUIGGI VIRGILIO DA COSTA 041.514.921-51 0000213-77.2017.827.2719 R$ 513,66 

FAZENDA RECANTO DO JOCA LTDA 03.692.135/0001-53 0025443-96.2014.827.2729 R$ 380,04 

FERNANDA DE ALENCAR BARBOSA NEGRY 967.569.851-91 0006112-31.2019.827.2737 R$ 45,32 

FRANCISCO MONTEIRO FILHO 047.069.273-15 5000072-76.1998.827.2706 R$ 656,04 

FRIGO BS LTDA 37.420.080/0001-44 5022714-80.2012.827.2729 R$ 140,64 

GILDIVAM MIRANDA MARQUES 226.397.213-72 0020367-52.2018.827.2729 R$ 38,07 

GILMAR FERREIRA DOS SANTOS 414.605.451-68 0007695-17.2020.827.2737 R$ 126,90 

GILSON RODRIGUES QUIXABEIRA 019.696.481-47 0007110-73.2021.827.2722 R$ 112,64 

GIZELDA ALVES DE SOUSA 973.116.421-91 0000652-12.2017.827.2712 R$ 43,26 

IDALICE MOURA BARBOSA 897.454.181-53 0006188-89.2018.827.2737 R$ 164,63 

IRACEMA SILVA VIEIRA 333.235.183-49 0026818-35.2014.827.2729 R$ 127,50 

ITALA GRACIANE LEAL DE OLIVEIRA GOMES 988.993.681-04 0007121-62.2018.827.2737 R$ 124,82 

JOANDRO DE PAULA AZEVEDO 899.801.231-68 0007171-20.2015.827.2729 R$ 26,32 

JOAO BATISTA DA CONCEICAO 808.737.661-72 0037530-45.2018.827.2729 R$ 146,69 

JOAO LUCAS OLIVEIRA E SILVA 068.425.561-80 0010231-46.2020.827.2722 R$ 402,62 

JOAQUIM PINHEIRO 364.674.991-15 0008487-39.2018.827.2737 R$ 137,53 

JORGE MIGUEL 031.386.311-34 5000545-28.2009.827.2722 R$ 13.930,96 

JOSE ALCIMAR MARTINS FERREIRA 279.650.903-68 0046348-15.2020.827.2729 R$ 282,89 

JOSE DE RIBAMAR MARTINS ARAUJO 402.850.493-72 0033218-89.2019.827.2729 R$ 39,82 

JOSE DO BONFIM FERREIRA DOS SANTOS 706.373.171-81 0001225-68.2018.827.2727 R$ 509,81 

JOSE VICENTE DA SILVA 287.537.551-20 0015786-63.2018.827.2706 R$ 40,32 

JULIMAR ALVES DE SOUZA 623.426.141-87 0002695-07.2018.827.2737 R$ 162,52 

KELLIANE DE SOUSA BRITO CARVALHO 007.113.511-12 0004695-09.2020.827.2737 R$ 122,32 

LEIDIANE DA SILVA 007.166.482-37 0008942-04.2018.827.2737 R$ 200,59 

LUIZ ANTONIO DA SILVA 123.268.011-72 5005609-50.2013.827.2731 R$ 222,46 

LUIZ FERNANDO MARINS 067.232.958-11 0004733-55.2019.827.2737 R$ 202,80 

MANASSES MELO MENEZES 035.655.561-53 0013247-08.2020.827.2722 R$ 153,98 

MANOEL GILDO DOS SANTOS 108.344.606-10 0001008-38.2021.827.2721 R$ 131,82 
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MARIA MADALENA DA COSTA ANDRADE 365.688.483-87 0001177-84.2019.827.2724 R$ 30,64 

MEIRA MATOS RAMOS MADEIRA 392.786.621-00 5001092-47.2009.827.2729 R$ 253,67 

MILENA SOARES GUIDA 047.248.821-07 0005327-17.2019.827.2722 R$ 74,68 

MIRIAN VIEIRA SANTOS 196.927.653-34 0006164-90.2015.827.2729 R$ 189,66 

MIRISLLANY DA SILVA VERAS 027.313.531-71 0033417-82.2017.827.2729 R$ 88,35 

NADIR BEZERRA AGUIAR 611.961.691-87 0008967-17.2018.827.2737 R$ 165,13 

NADIR DE FATIMA HENRIQUE FELTRIN 045.327.199-50 5000735-52.2013.827.2721 R$ 11.852,08 

NEUSENY FREIRES MAIA 546.961.351-87 0008178-47.2020.827.2737 R$ 242,77 

NOROESTE INDUSTRIAL DE MADEIRAS S/A 03.853.140/0001-09 5000054-55.1998.827.2706 R$ 836,43 

ODEILDE DOS SANTOS ALBUQUERQUE 004.193.211-01 0009683-73.2020.827.2737 R$ 140,96 

ONEILDO BARROS MARINHO 003.397.701-12 0002573-68.2020.827.2722 R$ 89,32 

OSIAS SILVA DE ALMEIDA 802.900.600-44 0006676-44.2018.827.2737 R$ 201,03 

OSMARINA JOSE GONCALVES 222.197.301-15 0031849-31.2017.827.2729 R$ 218,24 

OSWALDO PENNA JUNIOR 709.003.378-34 5009557-74.2011.827.2729 R$ 239,55 

PATRICIA KARLA BARCELLOS ALEXANDRE 982.135.396-72 0015761-15.2017.827.2729 R$ 163,26 

PIO FERNANDES DE ARAUJO 056.588.451-49 0002541-08.2020.827.2708 R$ 31,64 

RAIMUNDA ABADES DA SILVA 278.472.251-15 0035020-98.2014.827.2729 R$ 200,97 

RAIMUNDA DA LUZ MADEIRA 809.979.611-04 0023392-44.2016.827.2729 R$ 171,31 

RAINEIDE S. RODRIGUES DE HOLANDA 23.920.886/0001-97 0013970-16.2019.827.2737 R$ 332,07 

RENOVA CONSULTORIA LTDA. 19.133.012/0001-12 0000454-84.2018.827.2729 R$ 352,82 

RICARDO ROMEU ARAUJO DA SILVA 696.465.541-72 0008726-48.2015.827.2737 R$ 166,26 

RONALDO RODRIGUES COIMBRA 790.162.431-00 0054745-97.2019.827.2729 R$ 149,37 

ROSILDA FERNANDES 883.503.391-87 5042410-68.2013.827.2729 R$ 220,22 

RUAN CARLOS ROCHA PEREIRA 044.407.591-73 0000822-89.2019.827.2719 R$ 219,37 

RUBENS FERREIRA DA SILVA 118.209.341-87 5014657-73.2012.827.2729 R$ 258,20 

RUBERVAL SOUSA DE FRANCA 771.293.771-00 0000466-06.2015.827.2729 R$ 225,87 

SERGIO GUIDA JORGE 770.643.211-49 0001246-25.2019.827.2722 R$ 653,97 

SHIRLEY APARECIDA MACHADO DE CAMARGO 881.166.971-53 0001050-97.2020.827.2729 R$ 220,59 

SOLANGE GERALDA FELTRIN 635.492.639-53 5000735-52.2013.827.2721 R$ 11.852,08 

SONIA MARIA DA LUZ E SILVA 251.286.041-87 0011179-11.2018.827.2737 R$ 174,46 

TEREZINHA DE FATIMA GUEDES DA SILVA 049.366.948-51 0022485-27.2015.827.2722 R$ 194,25 

TRANSGOL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA 13.315.325/0001-05 0039585-71.2015.827.2729 R$ 177,50 

VALDEIR MARTINS RIBEIRO 431.514.852-00 0034230-17.2014.827.2729 R$ 223,92 

VALDENY RODRIGUES DA SILVA 033.591.451-94 0007977-26.2018.827.2737 R$ 170,09 

WALDINEY GOMES DE MORAIS 101.336.231-49 5000033-54.1996.827.2737 R$ 1.598,46 

WALKER NASCIMENTO TEIXEIRA 052.828.646-30 0010699-62.2020.827.2737 R$ 139,64 

WD COMERCIO DE CONFECCAO LTDA 07.252.842/0001-80 0003684-42.2015.827.2729 R$ 201,24 

WELLINGTON BORGES DE SOUZA 005.357.686-13 0009011-02.2019.827.2737 R$ 167,26 

WITA JOSE SANTOS DE SOUSA 216.380.983-87 0029735-27.2014.827.2729 R$ 197,76 

Z V CORREIA 12.595.118/0001-99 0018827-71.2015.827.2729 R$ 1.055,63 

 

 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS PROCESSUAIS FINAIS 

  
Em cumprimento à Portaria nº 372 de 2020, a Diretoria Financeira do Tribunal de Justiça NOTIFICA as partes relacionadas neste 
ato para que recolham, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes aos débitos processuais finais de custas 
judiciais e/ou taxa judiciária. No caso de não pagamento, os débitos serão levados a protesto, conforme prevê o artigo 5º, do 
Provimento nº 9, de 2019. 
O recolhimento deverá ser efetivado por meio da emissão de Documento de Arrecadação do Judiciário – DAJ, obtido no 
endereço eletrônico www.tjto.jus.br/custasfinais devendo para tanto informar: 
1. O número do CPF ou CNPJ da parte; e 
2. O respectivo número do processo judicial. 
Contato para informações ou esclarecimento de dúvidas: (63) 3218-4449 e (63) 3218-4419, ou pelo e-mail: gdpf@tjto.jus.br 
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ADAILDA SOUSA BEQUIMAN 927.744.401-06 0000483-53.2021.827.2722 R$ 126,37 

AILTON LOPES DA CONCEICAO 02.199.164/0001-15 0006189-79.2015.827.2737 R$ 183,26 

ALBERTO AUGUSTO REIS JUNIOR 838.464.921-91 5039549-12.2013.827.2729 R$ 386,19 

ALDENICIO RIBEIRO DE OLIVEIRA 205.107.215-91 0008565-04.2016.827.2737 R$ 194,46 

ALEXANDRE LUSTOSA NETO 030.986.481-04 0002657-24.2020.827.2737 R$ 170,05 

ALEXANDRO FERREIRA 907.300.031-91 0010282-23.2021.827.2722 R$ 267,92 

ANA PAULA LINO DE SOUZA LOPES 000.182.421-03 0008013-97.2020.827.2737 R$ 124,40 

ANDRE LUIS DE OLIVEIRA 892.031.861-15 5002816-86.2009.827.2729 R$ 280,25 

ANTONIO ARRAIS BAIANO 149.995.013-68 0010619-11.2014.827.2737 R$ 211,46 

ANTONIO OLIVEIRA PIRES 014.187.378-79 0006378-81.2020.827.2737 R$ 176,89 

ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL LTDA - EM 
LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

12.321.527/0001-05 0031769-96.2019.827.2729 R$ 52,32 

AST - ANTENA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA 09.309.620/0001-81 5039549-12.2013.827.2729 R$ 386,19 

ATHAYDES GRANJEIRA DA ROCHA 020.422.203-61 0001878-11.2016.827.2737 R$ 176,06 

AVERILDO NAVES BORGES 587.316.791-53 0049667-25.2019.827.2729 R$ 156,14 

CHRISTOVAO CARRETEIRO BENTO RIBEIRO 070.061.557-11 0004277-58.2016.827.2722 R$ 89,82 

CINTHYA IACCINO E SILVA SIQUEIRA 019.824.631-55 0008673-04.2014.827.2737 R$ 204,39 

CLARICE GIGLIO SARDINHA MACHADO 320.793.381-53 0015719-63.2017.827.2729 R$ 180,04 

DANIELA DA SILVA COSTA 053.969.681-17 0011630-27.2021.827.2706 R$ 15,32 

DARIO GONCALVES 152.009.496-53 0005471-25.2018.827.2722 R$ 79,42 

DECIO FERNANDO XAVIER CARVALHEDO 030.071.651-64 0009058-78.2016.827.2737 R$ 177,82 

DEMIG ACESSORIOS E VESTUARIO LTDA 12.670.589/0001-14 0038003-36.2015.827.2729 R$ 175,36 

DIASSIS BERTO JALES 277.617.541-87 0013714-60.2015.827.2722 R$ 199,12 

DORIVAL SOUSA SANTOS 925.509.081-04 0000916-92.2019.827.2733 R$ 490,17 

EDILSON CORREIA MIGUEL 871.729.921-72 0003555-26.2018.827.2731 R$ 160,44 

EDMILSON LIMA DA SILVA 626.274.901-25 0013526-04.2014.827.2722 R$ 208,07 

EIDI DA SILVA ARAUJO 651.887.643-34 0008539-98.2019.827.2737 R$ 166,00 

EMIVALDO FERREIRA DE SOUZA 600.216.831-15 0001048-26.2021.827.2719 R$ 317,47 

ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S.A. 

25.086.034/0001-71 0002823-57.2014.827.2740 R$ 80,82 

ERIKA PATRICIA SANTANA 693.511.391-15 5000020-82.2010.827.2731 R$ 842,05 

EVA MARIA BORGES 765.187.011-53 0000895-50.2018.827.2734 R$ 28,32 

EXPEDITO BARBOSA DA SILVA 297.989.651-91 0012861-12.2019.827.2722 R$ 117,42 

FABRICIO DA SILVEIRA PARPINELI 305.859.808-45 0007220-32.2018.827.2737 R$ 161,19 

FRANCISCO ALVES CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR 959.905.501-20 0006571-92.2020.827.2706 R$ 146,88 

GABRIELE SILVA DE CARVALHO 334.819.338-94 0007296-56.2018.827.2737 R$ 163,09 

GENI BATISTA LEITE 778.605.941-53 0002686-15.2021.827.2713 R$ 1.110,29 

GERSON COSTA BATISTA 067.904.701-82 0004484-79.2019.827.2713 R$ 39,82 

GIRLENE FERREIRA DOS SANTOS 005.780.151-70 0006137-82.2020.827.2713 R$ 113,92 

GRACILIANO BATISTA DA SILVA 796.128.651-91 0009640-39.2020.827.2737 R$ 132,29 

HELLEM CRISTINA LARANJEIRA MAUES 914.406.102-15 0005479-20.2019.827.2737 R$ 149,01 

HERNANDES SANTIAGO PEREIRA 021.264.511-00 5008765-58.2012.827.2706 R$ 39.616,67 

HILDAIZA CRUZ DE MOURA 981.431.151-00 0022311-31.2014.827.2729 R$ 224,26 

I H F CONSTRUTORA LTDA 10.682.156/0001-53 0014069-83.2014.827.2729 R$ 1.752,30 

ISMAEL DA COSTA LIMA 052.944.941-24 0008110-11.2021.827.2722 R$ 370,00 

J F DE OLIVEIRA JUNIOR 08.457.198/0001-49 5036831-42.2013.827.2729 R$ 222,92 

JACILDA MOREIRA LONIO DE SOUZA 534.627.771-49 0005918-08.2021.827.2722 R$ 16,32 

JACQUELINE GALVAO DA MOTA PASSOS 951.238.146-04 0010372-30.2014.827.2737 R$ 185,86 

JAIRO LEANDRO TOMM 766.762.851-34 0010164-36.2020.827.2737 R$ 243,61 

JANDER ARAUJO RODRIGUES 015.712.801-62 0017683-86.2020.827.2729 R$ 1.201,09 

JOANA DARC ALVES MARCELINO 155.042.391-68 0010882-04.2018.827.2737 R$ 146,10 

JOAO MILTON TEIXEIRA DA PAIXAO 924.453.061-91 0001651-19.2018.827.2715 R$ 142,89 
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JOSE DE SOUZA FILHO 131.201.068-10 0005639-11.2020.827.2737 R$ 152,19 

JOSE FERREIRA SOBRINHO 046.924.891-20 0031844-14.2014.827.2729 R$ 98,81 

JOSE MARCOS VAZ 396.363.729-34 0004676-03.2020.827.2737 R$ 193,82 

JOSE NAIDE CORREA DE SOUZA 147.645.551-15 0004663-04.2020.827.2737 R$ 158,35 

JOSE WILSON DE ALMEIDA 949.586.961-72 0006512-63.2019.827.2731 R$ 26,32 

JUCI GOMES SOBRINHO 009.030.231-13 0004620-67.2020.827.2737 R$ 137,53 

JULIANO LEITE DE QUEIROZ 915.075.703-25 0006561-24.2015.827.2706 R$ 74,41 

KARYNNE ALVES MASCARENHAS 035.905.061-13 0006745-76.2018.827.2737 R$ 177,94 

LEONILIA BORGES 326.608.711-91 0015251-03.2019.827.2706 R$ 141,64 

LTL SECURITIZADORA S/A 36.243.613/0001-05 0026615-29.2021.827.2729 R$ 5.725,51 

LUCIANA SANTOS MONTURIL 234.963.551-15 5008580-82.2011.827.2729 R$ 248,84 

LUCIANO ELIAS DA COSTA 701.981.821-80 0002970-54.2020.827.2714 R$ 19,32 

LUCIANO NUNES DA SILVA 760.653.911-15 0000880-18.2017.827.2734 R$ 29,96 

LUIS BENVINDO DE OLIVEIRA 463.694.061-04 0037326-98.2018.827.2729 R$ 170,23 

LUIZ CARLOS RUIZ 277.189.051-87 0006971-70.2016.827.2731 R$ 688,24 

LUZIMAR BATISTA NUNES QUIXABA 691.289.871-87 0006696-64.2020.827.2737 R$ 135,89 

MANASSES MOREIRA RAMOS 037.834.271-18 0005667-76.2020.827.2737 R$ 133,38 

MANOEL SANTANA NUNES ROCHA 305.449.551-53 5000029-41.2000.827.2716 R$ 1.610,45 

MARIA DAS DORES MAGALHAES LOPES 869.351.431-87 5000144-68.2005.827.2722 R$ 63,82 

MARIA IRENE SANTIAGO PEREIRA 943.466.741-00 5008765-58.2012.827.2706 R$ 39.616,67 

MARIA LUCIA DE SOUSA 713.471.351-20 0003125-81.2020.827.2706 R$ 146,66 

MARIA MIRTES NUNES DE CARVALHO SOUZA 534.620.921-20 0012121-54.2019.827.2722 R$ 128,42 

MARINA MORAES PINHEIRO SEVERIANO 829.798.201-72 0036329-52.2017.827.2729 R$ 71,32 

MAURO PIMENTEL GOMES 934.136.101-04 5039549-12.2013.827.2729 R$ 386,19 

MILTON MOYSES FILHO 045.143.961-92 0007535-26.2019.827.2737 R$ 189,30 

NISMIN MESIARA COSTA DE OLIVEIRA 765.057.901-87 0010624-23.2020.827.2737 R$ 113,32 

OLEGARIO JOSE DE OLIVEIRA 026.284.221-15 0000826-38.2015.827.2729 R$ 282,26 

OLIVEIRA & COELHO LTDA 38.133.211/0005-07 5000116-93.2006.827.2713 R$ 45,82 

PEDRO RODRIGUES ALEXANDRIA 082.639.651-87 5002007-67.2012.827.2737 R$ 222,74 

PERES E SOARES LTDA 18.978.687/0001-08 0024533-30.2018.827.2729 R$ 148,21 

PROCOPIO FERREIRA LIMA NETO 921.638.821-87 0010037-98.2020.827.2737 R$ 117,04 

RAIMUNDO ALVES BRAGA JUNIOR 923.535.331-91 0005955-42.2020.827.2731 R$ 59,82 

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 179.063.262-53 0009835-92.2018.827.2737 R$ 138,08 

RENATO ALVES TEIXEIRA 015.015.181-00 0000315-60.2017.827.2732 R$ 3.011,91 

RIZELY GOMES TEIXEIRA 358.293.891-34 0000315-60.2017.827.2732 R$ 3.011,91 

SANDRA LETICIA THOMAZI BORDIN 695.077.833-34 0004456-63.2019.827.2729 R$ 162,90 

SERRALHERIA SANTA CRUZ EIRELI 37.582.129/0001-65 0016005-12.2015.827.2729 R$ 338,20 

SHIRLEY HELENA DE SOUZA 642.500.161-53 0000525-14.2021.827.2719 R$ 68,82 

SONIA MENELIK DA COSTA 360.106.771-49 0000122-20.2018.827.2729 R$ 3.349,21 

THAIS CRISTINA ALVES DA ROCHA 015.131.561-28 0001939-54.2019.827.2707 R$ 399,37 

VALDEMAR SALDANHA BRAGA NETO 729.498.801-34 0011192-10.2018.827.2737 R$ 198,72 

VALDIR BATISTA GOMES 212.216.851-04 5008933-30.2013.827.2737 R$ 125,64 

VIEIRA & MARQUES LTDA 10.453.822/0001-81 0017658-15.2016.827.2729 R$ 196,27 

 WALKIRYA CASSIMIRO RIBEIRO LIMA 824.266.941-49 0003844-67.2015.827.2729 R$ 385,18 

WENNER GUEDES AZEVEDO 941.814.541-34 0007903-35.2019.827.2737 R$ 181,50 

WILLIAM ALVES MENDES 050.579.711-90 0035817-30.2021.827.2729 R$ 294,07 

WILLIAN JONATHAN TREVIZAN 042.786.009-17 0040183-49.2020.827.2729 R$ 161,38 

WILSON VIANA DE SOUSA 781.451.041-49 0042234-72.2016.827.2729 R$ 179,04 

WUESLEY CANDIDO VIEIRA 842.671.511-72 5013275-11.2013.827.2729 R$ 190,17 
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ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 082, de 2022 – SEI Nº 22.0.000012768-3 
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Avançado de Revit – Módulo 02, a se realizar no período de 26 de maio a 26 de 
julho de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme 
segue: 
1. DADOS GERAIS 
Curso: Avançado de Revit – Módulo 02 
Objetivo: Melhorar a capacidade técnica dos servidores a partir do entendimento da interface do programa possibilitando o 
desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharia de edifícios, estruturas e seus componentes. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 9 a 16 de maio de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense.. 
Carga horária: 66 horas. 
Modalidade: Presencial. 
Local: Laboratório Prático – Diretoria de Infraestrutura e Obras 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso a ser devolvido pelo aluno, nos termos  da Portaria n° 
1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, será calculado após a 
conclusão das atividades, considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 10 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Unidade Nº de Vagas 

Diretoria de Infraestrutura e Obras 10 

  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores e servidora do Poder Judiciário Tocantinense com atuação nas áreas de elaboração de projetos de 
arquitetura e engenharia.. 
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
4.1 Os servidores matriculados no curso deverão participar das atividades programadas, a serem desenvolvidas na modalidade 
presencial; 
4.2 Os alunos deverão cumprir no mínimo 75% de frequência nas atividades e nota igual ou superior a 7,0 para certificação; 
4.3 As frequências serão registradas eletronicamente no início e no final de cada período de aula, mediante leitura do código do 
aluno, no formato de barras; 
4.4 Haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para início, e 15 minutos antes do horário definido para o final da 
atividade; 
4.5 Excepcionalmente, quando não for possível a verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá haver lista de 
presença, a qual deverá ser assinada exclusivamente pelo aluno; 
4.6 A avaliação dos alunos será realizada através de prova com questões de múltipla escolha e questões discursivas sobre os 
conhecimentos abordados; 
4.7 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital.       
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Conteúdo Programático 

Topografia 
Criação de superfície e plataformas; Inserção de componentes; Modificação do terreno; Cotas de nível; 
  
Criação e edição de níveis e planos de trabalho;  
Modelagem executiva de arquitetura: Paredes, Pisos, Forro, Cobertura, Portas, janelas e componentes; Pisos, colunas e 
pilares, forro, telhado e calhas; Escada, rampa e guarda-corpo; 
Portas, janelas e componentes; Sistema cortina; Estudo de insolação; Fases de projeto; Opções de projeto; Montagem e grupos; 
  
Modelagem de estrutura; 
Vigas; Pilares; Lajes; Fundações; Paredes estruturais; 
  
 Propriedades dos elementos:  
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Conteúdo Programático 

Propriedades de tipo e instância; Estrutura: Camadas construtivas dos elementos 
  
Topografia: 
Corte e aterro; 
  
Vistas: Criação de vistas de planta, corte e elevação;  Configuração de estilos e escala das vistas; Configuração de faixa da 
vista; Manipulação de visibilidade e gráficos; Criação de vistas 3D isométricas e perspectivadas; Chamadas de detalhe; Vistas de 
desenho; Configuração de visibilidade e gráficos; 
  
Tabelas de materiais e de quantidades;  
Pranchas; 
  
Anotação: Níveis de detalhe; Cotas; Identificadores; Textos; Símbolos; Regiões preenchidas e de máscara. 
  
Inserir: Arquivos CAD; Arquivos RVT; Arquivos IFC; Imagens; Vínculos de arquivos; 
  
Gerenciar: Configuração de estilos de objetos; Parâmetros compartilhados; Parâmetros do projeto; Snaps; Unidades; 
Configurações avançadas de materiais; Padrões de preenchimento; 
  
Impressão e exportação: 
Formatos de imagem; Formato PDF; Formato IFC; Formato CAD; Demais formatos 3D; 
  
Criação de famílias de alta complexidade; 
  
Modelagem paramétrica avançada;  
  
Configuração de template de projeto. 
  
Obs.: 
O conteúdo será desenvolvido de forma sequencial sem perda aos alunos e alunas. 

  

Data  Horário/Período Atividades 

26/5/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

31/5/2022 Das16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

1º/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

2/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

7/6/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

8/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

9/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

14/6/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

15/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
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Data  Horário/Período Atividades 

Participação Obrigatória 

21/6/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

22/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

23/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

28/6/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

29/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

30/6/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

5/7/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

6/7/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

7/7/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

12/7/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

13/7/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

14/7/2022 Das 17h30h às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

19/7/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

20/7/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

21/7/2022 Das 17h30 às 20h 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

26/7/2022 Das 16h40 às 18h20 
Aula presencial – Laboratório Teórico e Prático 
  
Participação Obrigatória 

Carga horária Total 66 horas aula 
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6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição e a matrícula de servidores e servidoras, magistrados e magistradas do Poder Judiciário, em Palmas, implicarão 
na aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, 
publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 5 de maio de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  
 
 

5.1 FACILITOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Lucas de Matos Krasuski 

Síntese do Currículo 

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Tocantins (UFT), 2016. 
Estudando MBA em Gerenciamento de Obras, Qualidade e Desempenho da Construção no IPOG, 
conclusão em 2019. Arquiteto e Urbanista pela empresa Primia Arquitetura, sediada em Palmas – 
TO, com experiência na elaboração de projetos de arquitetura e engenharia utilizando tecnologia 
BIM. Instrutor no SENAI Tocantins entre 2016 e 2019, atuando em cursos de aperfeiçoamento na 
área de projetos de edificações. 
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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  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
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) 
 

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

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
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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