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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0000014-67.2021.8.27.2702 – JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS/ GO050050 
Requerido: INGLYTTY LORRANY RODRIGUES DA SILVA     
Advogado: Nihil 
INTIMAÇÃO da requerida.  “SENTENÇA (...).No sistema dos Juizados Especiais Cíveis, nos precisos termos do art. 53, § 4o, da 
Lei 9.099/95, a inexistência de bens penhoráveis acarreta a extinção do processo. Conforme se verifica dos autos, não logrou-se 
êxito na penhora de bens e, a parte exequente, devidamente intimada, não apresentou bens passíveis de constrição. Desta 
forma, julgo extinto o feito, com fulcro no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, não obstacularizando a parte, caso suja bens, requeira 
o desarquivamento do feito. Autorizo o desentranhamento de documentos, caso haja requerimento.Determino a remessa do 
presente processo ao arquivo, com baixa na distribuição, excluindo-se do Relatório Estatístico das Atividades Forenses, até a 
ocorrência de situação que justifique o desarquivamento ou nova provocação dos interessados.” 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010271-18.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: ELITON PEREIRA DA SILVA 
RÉU: MARQUE SIONE PAZ DO NASCIMENTO 
EDITAL Nº 5750095 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
Chave do Processo: 372041354616 
 O Excelentíssimo Senhor Sérgio Aparecido Paio, Juiz de Direito Em Substituição Automática da 1ª vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os Autos n.0010271-18.2016.827.2706 – 
CHAVE DO PROCESSO: 372041354616 - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por ELITON PEREIRA DA 
SILVA em desfavor MARQUE SIONE PAZ DO NASCIMENTO, inscrita no CPF: 008.976.233-98, sendo o presente 
para INTIMAR o(s) executado(s) MARQUE SIONE PAZ DO NASCIMENTO, inscrita no CPF: 008.976.233-98, ATUALMENTE 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO,  da PENHORA do evento 205, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado 
por meio do sistema Bacen-Jud, para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar: (i) que as quantias tornadas 
indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 
3º). ADVIRTA(M)-SE o(s) executado(s) de que acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) 
bloqueado(s) será convertida em penhora, ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, 
dispensando-se nova intimação. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 01 
(uma) vez no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum local.  
OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por meio do processo judicial eletrônico e, através do número e chave do processo acima 
informados, é permitido o acesso destes na íntegra 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&hash=f56a64ef
dc0e97207f67f799337a5d88 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, n. 3650, Setor das Autarquia, (63) 3501-15, Araguaína/TO - CEP: 77.813-905.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 17 de novembro de 2021. Eu, ISES 
MARIA RODRIGUES COSTA, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 
"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, 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 5750095v5 e do código CRC 9646e9d4. 
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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): JARBAS DOS SANTOS LUSTOSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 08.12.1994, filho de Joana Rita Coelho 
dos Santos, inscrito no CPF sob o nº. 060.853.211-80, residente na Rua Araponga, Qd. 17, Lt. 14, Setor Maracanã, Araguaína-
TO, atualmente em local incerto ou não sabido, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado nos autos da Ação Penal nº 0002542-28.2022.8.27.2706, como incurso nas 
sanções dos arts. 305 e 306 c/c art. 298, I e III, todos do Código de Trânsito Brasileiro, e art. 330 do Código Penal, na 
forma do art. 69, caput, do Código Penal, 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. Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de junho do ano de dois 
mil e vinte dois (30/06/2022). 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): THALLYSON NUNES E SILVA, brasileiro, em união 
estável, nascido em 08/08/1996, natural de Araguaína-TO, filho de Lucineide Jeronimo da Silva e Edinaldo Nunes da Silva, 
portador do RG nº 1063102 SSP/TO e CPF nº 047.306.271-21, atualmente em lugar incerto ou não sabido, acerca 
da SENTENÇA ABSOLUTÓRIA (evento 76) proferida nos autos da Ação Penal - Procedimento Ordinário nº 0028095-
82.2019.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: "(...)Ante o 
exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência natural, absolvo, com fundamento no 
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, THALLYSON NUNES E SILVA, brasileiro, em união estável, nascido 
em 08/08/1996, natural de Araguaína-TO, filho de Lucineide Jeronimo da Silva e Edinaldo Nunes da Silva, portador do RG nº 
1063102 SSP/TO e CPF nº 047.306.271-21, atualmente em lugar incerto ou não sabido, da acusação relativa à prática do 
crime descrito no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior à Lei nº 13.654/18) e II, do Código Penal. O acusado responde 
solto a este processo. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive as vítimas. A intimação do acusado será via 
edital no prazo de 60 dias (artigo 392, § 1º, CPP). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao arquivamento destes autos, com as 
baixas e anotações de estilo. Araguaína, 27 de junho de 2022. FRANCISCO VIEIRA FILHO - Juiz de direito titular". Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 29 de 
junho de 2022. Ulyanna Luiza Moreira - Técnica Judiciária. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, MERITISSIMO JUIZ DE DIREITO TITULAR DA 1ª VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI 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 vem INTIMAR o acusado: LINEKER ISRAEL SOUSA 
COSTA, atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos nº 0010625-38.2019.8.27.2706,  movida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: julgo parcialmente procedente a pretensão 
punitiva do Estado e, como consequência natural ABSOLVO com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal, LINEKER ISRAEL SOUSA COSTA, da imputação relativa à prática do crime descrito no artigo 347, 
parágrafo único, do Código Penal e CONDENO LINEKER ISRAEL SOUSA COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos 
22 de setembro de 1992, natural de Araguaína/TO, filho de Lauriza de Sousa Lima e Sebastião Rocha Costa, inscrito no CPF nº 
045.813.681-62, nas penas, por 7 vezes, do delito previsto no artigo 180, § 1º, na forma do artigo 71, caput, ambos do 
Código Penal... Em decorrência da continuidade delitiva, considerando terem sido sete práticas criminosas atribuídas ao 
acusado e reconhecidas nesta sentença, procederei à exasperação da pena anteriormente fixada no importe de 2/3. Assim 
procedo porque o elevado número de celulares comercializados denota singular reprovabilidade do comportamento e induz à 
necessidade de maior rigor na aplicação da pena, a fim de atender adequadamente os seus escopos educativo e 
sancionatório. Logo, a pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo condenado pelos crimes em continuidade delitiva 
é de 5 (cinco) anos de reclusão e 66 (sessenta e seis) dias-multa, na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo 
vigente... Após a detração, o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o semiaberto, conforme artigo 
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33, § 2º, b, do Código Penal... Presentes os requisitos legais, na forma do artigo 44 do Código Penal, substituo as penas 
privativas de liberdade aplicadas pela de prestação de serviço à comunidade equivalendo a uma hora diária ou sete horas 
semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias compatíveis com suas atividades, bem como pela pena de multa 
substitutiva, que fixo em 10 (dez) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato... Araguaína, 
26 de novembro de 2021. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 30/06/2022. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0010223-83.2021.827.2706 - (Chave nº 341535595321) - proposta por LUCIANA RIBAS FERREIRA em desfavor de ESPÓLIO 
DE ELIO DIAS FERREIRA, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, 
de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, 
para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos 
expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O 
processo tramita por meio eletrônico e, através do número e chave 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_publi
ca. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de junho do ano de 
dois mil e vinte e dois. Eu, Celina martins de Almeida, técnica judiciária/mat. 238445, digitei e conferi. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, 
se processam os Autos do Cumprimento de Sentença Contra a Fazenda Pública nº 5000446-43.2008.8.27.2706, proposto por 
SÔNIA MARIA PEIXOTO CELESTINO e outros em desfavor do MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, sendo o presente para 
INTIMAR/NOTIFICAR a herdeira/sucessora NAYANE NAIRA TEODORO CELESTINO, que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, a fim de que tome conhecimento do feito e, querendo, manifeste interesse nos autos, através de advogado 
constituído, sob as penas da lei, no prazo de 15 (quinze) dias,  conforme os termos da r. decisão proferida no evento 262 dos 
referidos autos. 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, 29/06/2022. Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00129464120228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e  HIAGO GOMES DE FREITAS, brasileiro, solteiro, filho 
de Edilene Gomes Pereira, natural de Rio Maria/PA, nascido em 01/02/1996, inscrito no CPF sob o nº 706.454.741-42, sendo o 
presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá 
arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe 
vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe 
que, contra si move a Justiça Publica, por incurso no artigo 180, caput, do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de 
revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza 
seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 30 de julho de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio 
Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
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2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº 
00028088320208272706, ajuizada por RUBENEZA ALVES SOARES, brasileira, solteira, do lar, portadora do RG nº 699.400 
SSP/TO e do CPF nº 005.708.911-67, residente e domiciliada na Rua 23, QD 8-A, LT 17, Lago Azul I, em Araguaína/TO, em face 
de RUBEN ALVES SOARES, brasileiro, solteiro, portador do RG 1.154.415 SSP/TO e CPF nº 755.103.401-34, residente no 
endereço acima, acometica/diagnosticada com Retardo Mental Grave (CID F72.1). Pela Juíza, no evento 103, foi prolatada a 
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO,  Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do 
CPC/15, decreto a interdição de RUBEN ALVES SOARES, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo 
econômico e patrimonial, nomeando-lhes como curadora sua irmã RUBENEZA ALVES SOARES. Advirto a Curadora de 
que não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem 
autorização judicial, devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. 
Fica dispensada a especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. Determino a inscrição da presente no 
Registro Civil e a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Declaro 
extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Defiro a gratuidade judiciária para ambas as partes. 
Lavre-se o respectivo termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, arquivem-se. P.R.I.C.". 
E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 29/06/2022. Eu, Gyovanna Larissa Valadares, Estagiária do 
Judiciário, que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº 
00146838420198272706, ajuizada por JANICLEIA FERREIRA SILVA, brasileira, solteira, estudante, portador(a) do RG 
n.º 689.453 SSP/TO e CPF sob o nº. 017.979.871-51, residente na Avenida Araguaia, nº 1.167, Centro na cidade de Santa Fé do 
Araguaia/TO, em face de MANOEL GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, desempregado, portador(a) do RG nº. 618.355 
SSP/TO e CPF nº. 787.730.401-34, residente na Rua Morais Filho, s/n, Centro na cidade de Santa Fé do Araguaia/TO, 
acometica/diagnosticada com desenvolvimento mental retardado. Pela Juíza, no evento 72, foi prolatada a sentença, cuja 
parte dispositiva segue transcrita: "ISTO POSTO, Ante o exposto, com fundamento no artigo 755, I e II do CPC, decreto a 
interdição de MANOEL GOMES DA SILVA, declarando-o incapaz para as práticas de atos de conteúdo econômico e patrimonial, 
nomeando-lhe como curadora sua sobrinha JANICLEIA FERREIRA DA SILVA. Advirto a curadora de que não poderá, por 
qualquer modo, alienar ou onerar bens de qualquer natureza pertencentes ao interditando, sem autorização judicial, 
devendo os valores que porventura vierem a ser recebidos aplicados exclusivamente no bem-estar dele. Fica dispensada a 
especialização de hipoteca legal, em face da idoneidade da requerente. DETERMINO a inscrição da presente no Registro Civil e 
a publicação, por três vezes, e as demais exigências da lei, nos termos do art. 755, § 3º, do CPC. Declaro EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. RATIFICO a gratuidade judiciária (evento 5). LAVRE-SE o respectivo 
termo, se necessário. Após o trânsito em julgado e tomadas as providências legais, ARQUIVEM-SE. P.R.I.C.". E, para que não 
aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 29/06/2022. Eu, Gyovanna Larissa Valadares, Estagiária do Judiciário, que 
o digitei e subscrevi. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5792161 
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 5000626-
54.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ELIETE QUIRINO RODRIGUES e ELIETE QUIRINO RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 450.345.081-68 e 04.103.475/0001-
64, 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 58 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar 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 
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satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 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). 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 30. dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): BARBARA NEVES SILVA - CPF/CNPJ n°: 040.964.111-16, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023031-91.2019.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.688,26 
(sete mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 20190015668 e 20190015669 , 
datada de 05/09/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Trata-se de Ação de Execução 
Fiscal, ajuizada pela Fazenda Pública credora, em desfavor do(s) executado(s) indicados na inicial, que veio instruída com a(s) e 
respectiva(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa e documento(s). Em ordem o feito, recebo a inicial e determino: 1. Em se tratando de 
Ação Executiva inicial e conforme dispõe o art. 39 da lei 6.830/80 o cartório deverá observar o disposto na portaria de nº 1116, de 
28 de Maio de 2018, que dispõe sobre a ferramenta de cálculo das despesas processuais, devendo ser alterado o status para 
"Isento de Custas (verificado)", para o regular processamento do feito. 2. A Citação do(s) executados, primeiramente por Oficial 
de Justiça, pessoalmente ou na pessoa de seu representante legal, se for o caso, bem como dos sócios (que constarem na 
CDA), para, pagar a dívida no prazo de 05(cinco) dias ou nomear bens à penhora, observada a ordem preferencial do artigo 835 
do CPC/2015. A ausência de tais determinações implicará desrespeito ao artigo 774, V do CPC/2015, o que acarretará multa de 
20% sobre o valar da execução, nos termos do parágrafo único do artigo citado. 3. No mandado deverá constar : - que o(s) 
executado(s) poderá (ão) quitar o débito de forma parcelada, junto a Fazenda Publica exequente, que deverá COMUNICAR a 
este Juízo eventual quitação ou parcelamento, sendo nesse caso obrigatória a apresentação, da parte que informar nos autos, 
do comprovante de recolhimento das custas judiciais e dos honorários arbitrados, para fins de extinção ou suspensão da 
presente execução; - que o(s) executado(s) poderá(ão) oferecer, caso queira(m), embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
da intimação da penhora; - em caso de pagamento sem oposição de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 
por cento) do valor dado à causa; - que o oficial deverá devolver o mandado mediante certidão circunstanciada, nos termos 
preconizados pelas leis pertinentes e portarias publicadas por este juízo; - autoriza-se, desde logo, que o Oficial de Justiça se 
valha das prerrogativas previstas nos arts. 212, 252, 253, 846 do CPC/2015, ressaltando que quando necessitar de força policial 
deverá requerer autorização deste Juízo. 4. Providências do Cartório: 4.1- Caso o executado(s) seja(m) citado(s) e 
permaneça(m) inerte(s) às faculdades do ato citatório, intime-se. a Fazenda Pública para requerer o que lhe parecer de direito, 
no prazo de 60 (sessenta) dias; 4.2- Não sendo localizado o executado no endereço indicado pela exequente na inicial, 
determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, devendo o cartório realizar o ato citatório 
adequado ao caso, para proceder a citação do(s) executado(s); 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, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções 
Fiscais; 4.3- Apresentada exceção de pré-executividade, determino, a intimação da Fazenda Pública a fim de que, caso queira, 
se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, decorrido o prazo sem manifestação, volvam os autos conclusos; 4.4- Comunicado o 
parcelamento do débito pela Fazenda Pública exequente, requisite-se a devolução do mandado incontinenti, após, volvam os 
autos conclusos; 4.5- Caso o(s) executado(s) comprove o pagamento do débito ou informe o parcelamento do mesmo, ambos 
por procurador constituído , determino a intimação da exequente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; 4.5.1- Optando 
o(s) executado(s) pela nomeação de bens à penhora, intime-se a Fazenda Pública para se manifestar sobre a nomeação, no 
prazo de 30 (trinta) dias; 4.6- Formulado pedido de prazo pela Fazenda Pública por motivo diverso do parcelamento, defiro desde 
logo o pedido e determino a intimação da Fazenda para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 
30 (trinta) dias; 4.6.1- Caso seja reiterado o pedido do item 4.6, volvam os autos conclusos para análise do pedido; Cada ato 
realizado deverá ser devidamente certificado nos autos, bem como o cartório deverá certificar o motivo da conclusão. Cumpra-
se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
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Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 30 dias do mês de junho de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): IRANETE PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 876.652.631-00, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022605-45.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.491,61 
(um mil, quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos), representada pela CDA n° 20200050022 , datada de 
07/10/2020, 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. Providências do Cartório:4.1-
 Caso o executado(s) seja(m) citado(s) e permaneça(m) inerte(s) às faculdades do ato citatório, intime-se a Fazenda Pública 
para requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias; 4.2- Não sendo localizado o executado no endereço 
indicado pela exequente na inicial, determino a busca de novos endereços nos sistemas disponíveis a este juízo, devendo o 
cartório realizar o ato citatório adequado ao caso, para proceder a citação do(s) executado(s); 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; 4.3- Apresentada exceção de pré-executividade, determino, a 
intimação da Fazenda Pública a fim de que, caso queira, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias, decorrido o prazo sem 
manifestação, volvam os autos conclusos; 4.4- Comunicado o parcelamento do débito pela Fazenda Pública exequente, 
requisite-se a devolução do mandado incontinenti, após, volvam os autos conclusos; 4.5- Caso o(s) executado(s) comprove o 
pagamento do débito ou informe o parcelamento do mesmo, ambos por procurador constituído, determino a intimação da 
exequente para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias; 4.5.1- Optando o(s) executado(s) pela nomeação de bens à 
penhora, intime-se a Fazenda Pública para se manifestar sobre a nomeação, no prazo de 30 (trinta) dias; 4.6- Formulado pedido 
de prazo pela Fazenda Pública por motivo diverso do parcelamento, defiro desde logo o pedido e determino a intimação da 
Fazenda para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo de 30 (trinta) dias; 4.6.1- Caso seja reiterado 
o pedido do item 4.6, volvam os autos conclusos para análise do pedido; Cada ato realizado deverá ser devidamente certificado 
nos autos, bem como o cartório deverá certificar o motivo da conclusão. 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 30 dias do mês de junho de 
2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5785812 
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 5000627-
39.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ENEAS DE SOUSA VIANA, CNPJ/CPF nº 094.124.501-25, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 59 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 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). Publique-se. 
Registre-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 
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PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5792635 
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 0029123-
51.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCO AMANCIO BARBOSA, inscrito sob o 
CPF nº 180.789.661-72, 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 17 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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, 
condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram 
devidamente quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. 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. 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 30 dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5785465 
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 5000647-
30.2011.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ELDIANA HELENA DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 637.275.362-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 52 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "...  Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de 
ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Intimo as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 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).  Publique-se. Registre-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 30. dias do mês de junho de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5000645-94.2010.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado (s): MARMORE TRANSPORTE LTDA   
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
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satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 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). Publique-se. 
Registre-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito.   
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 5791442 
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 5000645-
94.2010.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARMORE TRANSPORTE LTDA, CNPJ/CPF nº 
05.888.374/0001-09, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, com respaldo 
no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. 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; 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). Publique-se. Registre-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 30 dias do mês de junho de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5000626-54.2011.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador (a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado (s): ELIETE QUIRINO RODRIGUES 
Executado (s): ELIETE QUIRINO ROSDRIGUES 
SENTENÇA: (...)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. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 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). Cumpra-se. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito.   
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0029123-51.2020.8.272706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, MARA REGINA LEITE MENDONÇA PGM50558 
Executado (s): FRANCISCO AMACIO BARBOSA   
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, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. 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; 2. 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. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito.   
 

Cepema 
Intimações aos advogados 

AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0002455-14.2018.8.27.2706. DESPACHO.  
Determino à Serventia: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica, ADVOGADO WERBERT RODRIGUES ALVES 
DAS NEVES TO008117 E DAVID SADRAC RODRIGUES ALVES DAS NEVES   TO005413  por meio do Diário da Justiça, para 
que providencie, no prazo de 15 (quinze) dias, o cadastramento da defesa técnica no sistema SEEU para permitir que todas as 
intimações sejam realizadas por meio eletrônico SEEU, ficando advertido(a) de que, escoado o prazo para cadastramento, as 
intimações serão realizadas exclusivamente pelo sistema SEEU (Lei n. 11.419/2006). Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 
necessário. Serve como mandado e ofício. Araguaína/TO, data certificada pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. 
Juíza de Direito. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1523/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 29 de junho 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 
01/7/2022 à 08/7/2022 
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; 
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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. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito, titular da Vara Única da Comarca de 
Filadélfia/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 01/7/2022 às 11h59 do dia 08/7/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Doriene de Araújo Galvão, Chefe de Secretaria, lotado(a) na Vara Única da Comarca de 
Filadélfia/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99209-3338. 
§ 2º. Fica designada a Oficiala de Justiça Avaliadora Suzyvanie Vinhadeli Vasconcelos, telefone (63)99215-8663, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63)99104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e de Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, com 
suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63)99966-4032, e, e-mail 
gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
Art. 6°. 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. 7°. 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. 8°. 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 vinte e nove dias do mês de junho do 
ano de dois mil e vinte e dois (29/6/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 980.15-22 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 16 de agosto de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 16 de agosto de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
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avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000012-82.1998.8.27.2713 
EXEQUENTE: BANCO BEG S/A EXECUTADOS: JOÃO BATISTA DE SENA, CÉLIA GONÇALVES DA SILVA E CARLOS 
AURÉLIO DE SENA. ITEM 01: Um lote urbano de nº 15, da Quadra 08, situado na Rua das Palmeiras, no loteamento Setor 
Araguaia, com área de 360,00 m², conforme inscrições sob os números R.02 e R.03, da matricula n° 6.960, das fls. 01, no livro 
n°02, Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins- TO. ITEM 02: Um lote urbano de nº 16, da Quadra 08, situado na 
Rua das Palmeiras, no loteamento Setor Araguaia, com área de 360,00 m², conforme inscrições sob os números R.02 e R.03, da 
matricula n° 6.959, das fls. 01, no livro n°02, Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins- TO. Os imóveis não 
possuem nenhuma benfeitoria, os quais foi avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) reais, cada, perfazendo um valor total de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (transcrito aqui, conforme o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça). VALOR DA 
TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. VALOR DO 
DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), extrato emitido em 10/05/1996. *Valor sujeito a alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da 
MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com 10 anos de experiência especialização com leilões judiciais. COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. Só será devida a comissão do leiloeiro no caso 
de efetiva arrematação do bem penhorado, sendo que, ocorrendo o cancelamento do leilão, por decisão judicial ou em razão de 
transação ou remissão feita pelas partes nos autos, garante-se ao leiloeiro o direito de cobrar judicialmente as quantias que tiver 
desembolsado com anúncios, guarda e conservação do que lhe for entregue para vender, instruindo a ação com os documentos 
comprobatórios dos pagamentos que houver efetuado, por conta dos comitentes e podendo reter em seu poder algum objeto, 
que pertença ao devedor, até o seu efetivo embolso. (Decreto n. 21.981/32, art. 40). FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO 
e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que 
não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu 
interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O 
parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo 
observadas as seguintes regras: Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do 
bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de 
aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção 
monetária e das condições de pagamentodo saldo. Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do 
lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 
500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescida de índice de correção monetária 
Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem.Efetuado o 
depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da 
vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou 
proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com 
credor privilegiado. No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de 
residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de 
proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo 
aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação 
à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No 
caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento)sobre a soma da parcela inadimplida com as 
parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a 
execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação 
(CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances 
pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação desteedital, 
encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada 
para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via INTERNET não garantem 
direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de 
internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos 
emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. DAS ASSINATURAS DO 
AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes 
regras: A). A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do 
relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto 
Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do Magistrado, considerar-se-á no 
próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E 
DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por 
meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de 
arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS - Os bens poderão ser 
reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo 
Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
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cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. - Eventuais dívidas a título 
de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do 
anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). - Caso 
o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de 
seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. - O arrematante poderá desistir da 
arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. Quem der causa, 
deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro. - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao 
arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos 
previstos no art. 903, § 5º do CPC. - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á 
imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão 
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. - 
Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida 
depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do 
leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. - A carta de arrematação conterá a descrição 
do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de 
pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 
901). - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. - Considerar-se-á preço vil para os 
fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação do bem. - Os 
executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: 
coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 
especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 
penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas designadas para o leilão por 
meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, 
inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do CPC. - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; 
afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimentode vantagem, 
estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos 
do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis por todas as despesas do leiloeiro caso o leilão não tenha acontecido e caso 
tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao leiloeiro -Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação 
de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e 
caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro lançador e assim sucessivamente será 
convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. – O leiloeiro, o executado e o exequente, não 
terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de avaliação. DA ENTREGA DOS BENS A carta de 
arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de entrega quando se tratar de bem 
móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o prazo recursal. Caso haja 
interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da arrematação do bem leiloado, 
oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não 
sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso interposto. Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES  Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
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COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do 
arrematante,inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas 
no preço do lance: CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - 
mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser 
recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora 
realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 6.959: R-4-M-6.959. Em 13/02/1996 – Hipoteca – Devedor: João 
Batista de Sena, acima qualificado. Credor: Banco do Estado de Goiás S/A. Título: Escrituta Pública de novação e confissão de 
dívida, mediante garantias real e fidejussórias, lavrada nas fls 33/35 do livro 83 do 1º Tabelionato de Notas local, em 08/02/1996. 
R-5-M-6.959. Em 07 dezembro de 2021 – Penhora – Nos termos do Ofício nº 1973143, datado de 12 de janeiro de 2020. Da 1º 
Vara Cível desta Cidade de Colinas do Tocantins-TO, extraído nº 5000012-82.1998.8.2713/TO – Ação de Execução de Título 
Extrajudicial pelo Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM Juiz da 1 Vara Cível da Cidade de Colinas do Tocantins-TO. Em 
favor de Banco do Estado de Goiás S/A em garantia da dívida de R$ 24.000,00 em desfavor de Célia Gonçalves da Silva, João 
Batista da Silva de Sena e Carlos Aurélio de Sena. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 
6.960: R-4-M-6.960. Em 13/02/1996 – Hipoteca – Devedor: João Batista de Sena, Credor: Banco do Estado de Goiás S/A. Título: 
Escrituta Pública de novação e confissão de dívida, mediante garantias real e fidejussórias, lavrada nas fls 33/35 do livro 82 do 1º 
Tabelionato de Notas local, em 08/02/1996. R-5-M-6.960. Em 07 dezembro de 2021 – Penhora – Nos termos do Ofício nº 
1973143, datado de 12 de janeiro de 2020. Da 1º Vara Cível desta Cidade de Colinas do Tocantins-TO, extraído nº 5000012-
82.1998.8.2713/TO – Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM Juiz da 1 Vara 
Cível da Cidade de Colinas do Tocantins-TO. Em favor de Banco do Estado de Goiás S/A em garantia da dívida de R$ 24.000,00 
em desfavor de Célia Gonçalves da Silva, João Batista da Silva de Sena e Carlos Aurélio de Sena. OBS.: *HOMOLOGADA A 
ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER 
RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE 
DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): 
EXECUTADOS: CARLOS AURELIO DE SENA, CÉLIA GONÇALVES DA SILVA E JÕAO BATISTA DE SENA, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): PAULO CÉSAR MONTEIRO MENDES JÚNIOR TO001800, os 
respectivos sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: 
usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito 
real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente 
comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, sepor ventura não forem 
encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 
antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código 
de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os 
atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º 
do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: BANCO BEG S.A, através de seu Procurador devidamente 
constituídos nos autos Dr.(a)(s): MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA RJ151056, e para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado 
na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO. Colinas do Tocantins/TO, 30 de 
junho de 2022. MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial N1 – JUCETINS nº 2012.09.0015 A4. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80) 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004807-84.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
RÉU: DOMINGOS MARTINS DIOGENES 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Execução Fiscal, processo nº 0004807-84.2019.8.27.2713, em que figuram como partes MUNICÍPIO DE COLINAS DO 
TOCANTINS contra DOMINGOS MARTINS DIOGENES, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, 
conforme segue: CITA-SE o executado DOMINGOS MARTINS DIOGENES, atualmente com endereço incerto e não sabido, para 
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pagar o débito atualizado ou nomear bens à penhora no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do término do edital, mais os 
acréscimos legais (juros, honorários advocatícios, custas processuais e demais encargos da lei), sob pena de penhora, de tantos 
bens quantos bastem à garantia da Execução (art. 10 da Lei 6.830/80). Valor do Débito: R$ 1.414,56 (Um Mil e Quatrocentos e 
Quatorze Reais e Cinquenta e Seis Centavos), débito referente a(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20180000488, 
20180002377, 20180004498, 20180008212, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 7933. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 28 de junho de 2022. Eu, Thays Joanna Gonçalves Berlanda, 
Estagiária, subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80) 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005137-81.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
RÉU: SHIRLE BARBOSA GOMES 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Execução Fiscal, processo nº 0005137-81.2019.8.27.2713, em que figuram como partes MUNICÍPIO DE COLINAS DO 
TOCANTINS contra SHIRLE BARBOSA GOMES, sendo pelo Meritíssimo Juiz determinado a expedição do presente, por meio 
do qual CITA-SE E INTIMA-SE a requerida SHIRLE BARBOSA GOMES, atualmente com endereço incerto e não sabido, de 
todos os termos da exordial para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335, caput, 
c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil), observada a regra do artigo 231 do mesmo diploma. Se o réu não contestar 
a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (artigo 344 do mesmo 
diploma). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 29 de junho de 2022. Eu, Thays Joanna 
Gonçalves Berlanda, Estagiária, subscrevi. 
 

COLMEIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 5723581 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
AUTOS: 0001701-43.2021.8.27.2714 
CHAVE DO PROCESSO: 554247626421 
REQUERENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
REQUERIDO: GILSON LOPES DA SILVA 
VALOR DA CAUSA: 10.406,56 
O Dr. Ricardo Gagliard - MM. Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, 
na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos podem interessar que por este juízo e respectiva escrivania se processam os 
termos da ação em epigrafe. O presente por FINALIDADE DE CITAR o Requerido GILSON LOPES DA SILVA, estando em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da presente ação, e que, querendo, apresentar sua defesa no prazo legal. Conforme despacho 
contido no evento 41. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia, aos vinte e três dias do mês de junho de 2022 
(23/06/2022). CERTIDÃO, EU Tânia Dias Barbosa Castro, Mat. 124858, Escrivã/Diretora, Certifico e dou fé que, afixei no placard 
do Fórum local, copia do presente edital, nesta data. Colméia-TO, 23 de junho de 2022. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, 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. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000027-59.2009.8.27.2715/TO AUTOR: AGROPECUÁRIA PORTO ALEGRE 
LTDA 
RÉU: ILÁRIO DE MATIA RÉU: 
CLOVIS WAZILEWSKI 
EDITAL Nº 5786809 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do requerido CLOVIS WAZILEWSKI, CPF nº.371.822.001-63 , residente em lugar incerto e não 
sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a instruem,acerca da decisão e da restrição veicular 
realizada através do sistema RENAJUD do evento 63, o qual segue transcrito item 6 "Diante do Exposto, Defiro A requisição de 
Informações Junto Aos Sistemas Renajud e Infojud; E Determino a Realização de Indisponibilidade de Bens/valores do(s) 
Devedor(es) Ilário de Matia, cpf: 72259213987 e Clovis Wazilewski, cpf: 37182200163, Mediante a Restrição de Eventuais 
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Veículos de Propriedade do(s) Executado(s) Via Renajud E a requisição através do Sistema Infojud, Limitando-se a 
Indisponibilidade ao Valor Indicado na Execução, r$ 1.736.400,04 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Seis mil, Quatrocentos 
Reais e Quatro Centavos)", conforme determinado no Despacho do evento 72 . Caso ocorra revelia lhe será nomeado curador 
especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital 
que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as penas da Lei. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 30 (trinta ) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois 
(2022). Eu,________, Servidor de secretaria que o digitei e subsc. Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. 
CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, 
_______________Servidor de Secretaria. WELLINGTON MAGALHÃES. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de Inventário n. 
0001023.70.2022.8.27.2721, movida por CESAR AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA, JULIO CESAR DE SOUZA FERREIRA e 
OTAVIO AUGUSTO DE AGUIAR FERREIRA em face do espólio de JUAREZ FERREIRA, que era brasileiro, inscrito no CPF sob 
nº 239.420.709-44 e RG nº 2162047 SSP/PR, falecido em 16 de fevereiro de 2022, e, por meio deste ficam CITADOS os 
interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras declarações constantes do evento 26, do 
processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras declarações como herdeiros: 1. CÉSAR AUGUSTO DE 
SOUZA FERREIRA, 2. JÚLIO CÉSAR DE SOUZA FERREIRA, 3. OTÁVIO AUGUSTO DE AGUIAR FERREIRA. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado 
no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e 
comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 27/06/2022. Eu, Leticia de Melo Ribeiro, estagiária, digitei a presente. Eu, Cleudiane 
Paiva Muniz, Técnica Judiciária, corrigi a presente. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0001446-
64.2021.8.27.2721 , ajuizada por MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES BARBOSA em desfavor JAKELYNE GOMES 
BARBOSA, brasileira, solteira,  interditada, nascida aos 22/09/1998, natural de Colméia/TO, filha de Diomar Ribeiro Barbosa e 
Maria Aparecida de Jesus Gomes Barbosa, inscrita no RG n. 1.026.014 SSP/TO, CPF n. 064.203.211-40,   residente e domicilida 
na Rua do Silêncio, n° 1619, Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do(a) requerido(a), portador(a) 
de transtorno de esquizofrenia paranóide (CID F20.0), relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e 
comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a sua mãe a Sra. MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES BARBOSA , legalmente 
compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 58, que, em resumo, tem o seguinte teor: 
SENTENÇA: “(...) Com essas considerações, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para, em consequência, confirmar a liminar 
deferida e, decretar a interdição de JAKELYNE GOMES BARBOSA, com declaração de que é relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 
13.146/2015, por ser portador de Retardo mental grave, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio curadora 
da interditanda, a Senhora MARIA APARECIDA DE JESUS GOMES BARBOSA, brasileira, divorciada, cabeleireira, portadora do 
RG/CI, n.° 278.379-SSP-TO; Inscrita no CPF/MF, n.° 830.683.681-20, com telefone de contato e Whatsapp n.° 9-8449-8592; e-
mail: cidagomesjesus5@gmail.com, residente e domiciliada na Rua do Silêncio, n.° 1619, Centro, nesta cidade de Guaraí, que 
não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, 
sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os valores porventura percebidos de entidade previdenciária ou de 
alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-estar do interdito. Aplica-se, no caso, o 
disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o processo com resolução do mérito, nos 
termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do Código Civil, lavre-se imediatamente termo 
de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o curador para 
assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que o curador não está autorizada a vender bens do interditado sem 
autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente interdição junto ao Registro Civil 
do interditando. Custas pelo autor, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 
arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias” Sentença proferida aos 18 de maio de 2022. Marcelo Eliseu 
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Rostirolla - Juiz de Direito. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de 
dois mil e vinte e dois (27/06/2022). Eu, Cleudiane Paiva Muniz, Técnica Judiciária, digitei. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM.º Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado 
do Tocantins (Portaria nº 843, de 06 de abril de 2022), na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0007864-78.2022.8.27.2722 que a 
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado IRANILDO RAIMUNDO DA FONSECA, brasileiro, nascido 
em 10 de março de 1.964, natural de Afonso Bezerra-RN, filho de Francisca Raimunda da Fonseca e Manoel Raimundo da 
Fonseca, portador do CPF nº 618.396.801-30, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime 
dos artigos 306, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 330, do Código Penal. E, como não foi encontrado para ser 
citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente 
de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de 
resposta será nomeado Defensor Público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 27/06/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0006438-65.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: NELCILENE FERREIRA DA SILVA 
RÉU: KAROLINE FERREIRA DA SILVA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...)  Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de KAROLINE FERREIRA 
DA SILVA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em 
caráter definitivo NELCILENE FERREIRA DA SILVA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no 
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no 
livro "E", nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo 
sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 25 de maio de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e 
conferi. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0004732-47.2021.8.27.2722/TO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Ação: INTERDIÇÃO 
AUTOR: MANOEL PEREIRA LISBOA 
RÉU: MARIA PEREIRA LISBOA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Publicação da sentença.  SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ante o exposto, DECRETO A INTERDIÇÃO de MARIA PEREIRA 
LISBOA, com espeque do artigo 1.767 do Código Civil, e de acordo com o artigo 747, do CPC, nomeando-lhe Curador, em 
caráter definitivo MANOEL PEREIRA LISBOA, devendo o curador prestar compromisso na forma da Lei. Com espeque no artigo 
487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. Inscreva-se o presente no Registro Civil desta Comarca, no livro "E", 
nos termos da Lei de Registro Público e publique-se no Diário da justiça na forma da lei. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Cumpra-se. Após, arquive-se com as baixas necessárias. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 
de maio de 2022. Eu ______(Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. Edilene Pereira de 
Amorim Alfaix Natário - Juíza de Direito 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5217 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 18 

 

 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NEUSILENE DA COSTA GOMES - CPF: 98696319168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc - nº 0008612- 57.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 12541, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 185.99 (cento e oitenta e cinco e noventa e nove centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 03 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: RAIMUNDO RODRIGUES, - CPF: 23627441168, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 0009154-75.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 10191, cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 146.17 (Cento e quarenta 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 
06 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO - CPF: 57509433134, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0005046-03.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 8274, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 422.64 (Quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e quatro centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ELISA ALVES DA SILVA - CPF: 158.687.961-87, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 0011118-64.2019.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190037536, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.218,07 (Um Mil e Duzentos e Dezoito 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: RAMIRO PEREIRA AQUINO - CPF: 555.198.651-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019473-05.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 18498, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 88,56 (OITENTA E OITO REAIS E CINQUENTA 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 
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deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NEUZA MARIA ALVES - CPF: 278.931.381-49, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - nº 0019344-97.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 103505, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 463,56 (QUATROCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. 
Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, 
Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MAURO DOS ANJOS BEZERRA - CPF: 227.650.181-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0019055-28.2019.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 20190039787, cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 435,68 (Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Oito 
Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: PETRONILIA NOGUEIRA - CPF: 052.310.941-53, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 0018938-76.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 25664, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 1.054,68 (UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E OITO 
CENTAVOS) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: MARIA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 463.423.111-53, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018769-89.2015.827.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 15095, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 25,63 (VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 30 de junho de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e 
Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
PROCESSO Nº 0000663-68.2018.8.27.2724  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: WEVERTON VIEIRA DA MOTA  
VÍTIMA: JOSIVAN VALADARES DE LIMA DE OLIVEIRA  
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV E V, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 8.072/90 
(LEI DOS CRIMES HEDIONDOS). 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 02 de agosto de 2022, às 08h:30min, nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 2ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: WEVERTON VIEIRA DA MOTA, brasileiro, solteiro, lavrador, CPF n° 083.427.371-36, 
natural de São Geraldo do Araguaia/PA, nascido aos 27/07/1999, filho de Manoel Moraes da Mota e de Eranilde Vieira da Mota, 
residente na Rua Principal, s/nº, Povoado Ema, Maurilândia do Tocantins/TO, atualmente recolhido na Cadeia Pública de 
Augustinópolis/TO. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e V, com as 
implicações da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, 
Excelentíssimo Promotor de Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre Defensor Público Fábio 
Monteiro dos Santos. Assim, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal 
do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício 
do Tribunal do Júri para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado 
do Tocantins, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, 
Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
Juiz de Direito 

 
PROCESSO Nº 0000442-22.2017.8.27.2724  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: ADONISIO LIMA CARDOSO  
VÍTIMA: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS  
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 8.072/90 (LEI 
DOS CRIMES HEDIONDOS). 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 01 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 1ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: ADONISIO LIMA CARDOSO, brasileiro, nascido aos 26/01/1976, filho de Feliciana Lima 
Cardoso, residente na Rua Projetada I, nº 15, Bairro Vaquejada, ou Rua Josimo Gomes, nº 242, Montes Altos/MA, atualmente 
recolhido junto à Penitenciaria de Segurança Máxima Centro de Reeducação Social Luz do Amanhã - Cariri. Pronunciado nos 
autos em epígrafe, como incurso nas sanções do Art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 
8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, Excelentíssimo 
Promotor de Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre advogado Márcio Ferraz Mota. Assim, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital 
que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado do Tocantins, aos vinte dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o 
presente. 

LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
Juiz de Direito 
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PROCESSO Nº 5000001-51.2001.8.27.2712  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: VALMI FERREIRA DA SILVA  
VÍTIMA: JOEL VIRGÍLIO RODRIGUES  
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 121, § 2°, INCISO II DO CÓDIGO PENAL. 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 03 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 3ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: VALMI FERREIRA DA SILVA, brasileiro, casado, policial militar, nascido aos 21/01/1972, 
natural de Filadélfia/TO, filho de Manoel das Graças Ferreira e Maria Ferreira Silva, residente e domiciliado na Av. Vila Nova, n° 
2609, Centro, Axixá do Tocantins. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II do 
Código Penal. No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de Justiça da 
Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre advogado Paulo Roberto da Silva. Assim, para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no 
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri para que surta seus jurídicos e legais 
efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de junho do ano de 
dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

 
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 

Juiz de Direito 
  

 
PROCESSO Nº 0001657-98.2019.8.27.2712  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS 
ACUSADO: JUAREZ BORGES DE SOUSA  
VÍTIMAS: GECIVALDO DA CONCEIÇÃO SOUSA E FRANCIVALDO FERREIRA DE SOUSA  
TIPIFICAÇÃO: ART. 121, § 2°, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO À VÍTIMA GECIVALDO DA CONCEIÇÃO 
SOUSA E NO ART. 121, § 2°, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, TAMBÉM DO CÓDIGO PENAL, EM RELAÇÃO À VÍTIMA 
FRANCIVALDO FERREIRA DE SOUSA, NA FORMA DO ART. 69, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 04 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 4ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: JUAREZ BORGES DE SOUSA, brasileiro, CPF n° 069.176.041-19, natural de Axixá do 
Tocantins/TO, nascido aos 08/08/1960, filho de Raimunda Pereira da Silva e Adão Borges de Sousa, residente em local 
desconhecido, atualmente preso no Presídio de Augustinópolis/TO. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas 
sanções do art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal, em relação à vítima Gecivaldo da Conceição Sousa e no art. 121, § 
2°, inciso II, c/c art. 14, inciso II, também do Código Penal, em relação à vítima Francivaldo Ferreira de Sousa, na forma do art. 
69, do mesmo Diploma Legal. No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de 
Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre Defensor Público Fábio Monteiro dos Santos. Assim, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado do Tocantins, aos vinte dias 
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o 
presente. 

LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
Juiz de Direito 

 
PROCESSO Nº 5000500-15.2013.8.27.2712  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: LOURIVAL JOSÉ DE MORAES  
VÍTIMA: LUCIMAR CARVALHO DOS SANTOS  
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
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nos autos acima informado, o dia 05 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 5ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: LOURIVAL JOSÉ DE MORAES, vulgo “Louro”, brasileiro, casado, lavrador, natural de 
São Francisco do Maranhão/MA, nascido em 30/03/1958, filho de Venâncio José de Moraes e de Izabel Maria de Moraes, 
residente na Rua do Seco, s/n°, Olho D´Água do Coco, município de Sítio Novo do Tocantins/TO. Pronunciado nos autos em 
epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, caput, do Código Penal. No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de 
Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre advogado 
Miguel Arcanjo dos Santos. Assim, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do 
Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do 
edifício do Tribunal do Júri para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins 
Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva 
Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
Juiz de Direito 

  
 
PROCESSO Nº 0002728-65.2020.8.27.2724  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: EDIVALDO SILVA DOIA  
VÍTIMA: EDUARDO MORAIS ASSUNÇÃO 
TIPIFICAÇÃO: ARTIGO O 121, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA DE 
HOMICÍDIO QUALIFICADO), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.º 8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS). 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 08 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 6ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: EDIVALDO SILVA DOIA, brasileiro, nascido aos 06/03/1986, CPF nº 046.021.241-94, filho 
de Rosilene Conceição Silva Doia e José de Ribamar Doia, residente na Rua XV de Novembro, Vila São Cristóvão I, Maurilândia 
do Tocantins/TO, atualmente recolhido na Cadeia Pública de Augustinópolis. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso 
nas sanções do art. 121, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), com as 
implicações da Lei n.º 8.072/90 (Lei dos Crimes Hediondos). No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, 
Excelentíssimo Promotor de Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre Defensor Público Fábio 
Monteiro dos Santos. Assim, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal 
do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício 
do Tribunal do Júri para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado 
do Tocantins, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, 
Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
Juiz de Direito 

 
PROCESSO Nº 5000010-66.2008.8.27.2712  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: JOSÉ RONILSON SAMPAIO GOMES  
VÍTIMA: ABRAÃO AGUIAR NETO  
TIPIFICAÇÃO: 121, § 2º, I, IV E V, C/C ART. 61, II, H, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 
8.072/90 (LEI DOS CRIMES HEDIONDOS). 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 09 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 7ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: JOSÉ RONILSON SAMPAIO GOMES, brasileiro, solteiro, fazendeiro, filho de José Maria 
Gomes e Leonidia Sampaio Gomes, nascido aos 05/02/1969, natural de Jirau do Ponciano/AL, residente na Fazenda Pantanal, 
município de Sítio Novo do Tocantins-TO. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, IV 
e V, c/c art. 61, II, h, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90. (Lei dos Crimes Hediondos). No polo 
acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. 
No polo defensivo atuarão os nobres advogados Leonardo Sousa Almeida e Delianne Silva Pinho. Assim, para que ninguém 
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possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será 
publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

 
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 

Juiz de Direito 
 
PROCESSO Nº 0002963-32.2020.8.27.2724  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: LUCAS PEREIRA DA SILVA  
VÍTIMA: MÁRCIO SILVA SANTOS  
TIPIFICAÇÃO: ART. 121, § 2°, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 10 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 8ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: LUCAS PEREIRA DA SILVA, brasileiro, união estável, pensionista, inscrito no CPF n° 
033.339.331-79, natural de Augustinópolis/TO, nascido aos 19/10/1999, filho de Raimunda Pereira da Silva e Francisco Alves da 
Silva, residente no Povoado Sumaúma, s/n°, município de Sítio Novo do Tocantins/TO, atualmente recolhido junto à Unidade 
Prisional de Augustinópolis/TO. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, inciso II, do 
Código Penal Brasileiro. No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de Justiça 
da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre Defensor Público Fábio Monteiro dos Santos. Assim, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente edital que 
será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri para que surta seus 
jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de 
junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

 
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 

Juiz de Direito 
 
PROCESSO Nº 5000027-61.2011.8.27.2724  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: VALDIMIR CARVALHO DE ARAÚJO  
VÍTIMA: JOSÉ RAIMUNDO LOPES TEIXEIRA  
TIPIFICAÇÃO: ART. 121, § 2º, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL), DO CÓDIGO PENAL 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 11 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 9ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: VALDIMIR CARVALHO DE ARAÚJO, brasileiro, separado de fato, lavrador, nascido em 
25/05/1981, natural de Imperatriz/MA, filho de Edimar Lopes Carvalho e de Marinalva Carvalho de Araújo, portador do CPF n° 
923.106.133-04 e RG nº 471.471 SSP/TO, com endereço na Rua do Comércio, próximo ao Hospital, no município de Sítio Novo 
do Tocantins/TO ou Av Siqueira Campos, S/Nº, Povoado Bela Vista, São Miguel/TO. Pronunciado nos autos em epígrafe, como 
incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), do Código Penal. No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de 
Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre advogado 
Miguel Arcanjo dos Santos. Assim, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do 
Tribunal do Júri, expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do 
edifício do Tribunal do Júri para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins 
Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva 
Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 

 
LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 

Juiz de Direito 
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PROCESSO Nº 5000370-25.2013.8.27.2712  
CLASSE DA AÇÃO: AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI  
AUTOR DO PROCEDIMENTO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS  
ACUSADO: RONALDO SILVA CAVALCANTE 
 VÍTIMA: FRANCISCA DE JESUS FELIPES DE SOUSA  
TIPIFICAÇÃO: Art. 121, §2º, IV C/C ART. 14, INCISO II (HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A 
DEFESA DA OFENDIDA NA FORMA TENTADA), AMBOS DO CÓDIGO PENAL 
O Doutor Luiz Zilmar dos Santos Pires, Excelentíssimo Juiz de Direito auxiliar da Comarca de Itaguatins/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi designado 
nos autos acima informado, o dia 12 de agosto de 2022, às 08h:30min., nas dependências do Salão do Tribunal do Júri Popular 
desta Comarca, Rua Deocleciano Amorim, n° 760, Fórum Filemon Suarte Nogueira, Vila Lauza Maria, Itaguatins/TO, para início 
da 10ª Sessão Ordinária da 2ª Reunião Periódica do Tribunal do Júri Popular desta Comarca do ano de 2022, quando será 
submetido a julgamento o denunciado: RONALDO SILVA CAVALCANTI, brasileiro, nascido em 01º de maio de 1983 em 
Imperatriz/MA, filho de João Dimas Moura Cavalcanti e de Maria Francisca Silva Cavalcanti, residente no Povoado Santa Luzia, 
município de Axixá do Tocantins e na Rua 14, nº 500, Setor Dom Orione, Araguaína/TO, inscrito no R.G nº 640.078 SSP-TO e 
CPF nº 002.979.321-10. Pronunciado nos autos em epígrafe, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, 
inciso II, do Código Penal. No polo acusatório se encontra o Doutor Elizon de Sousa Medrado, Excelentíssimo Promotor de 
Justiça da Comarca de Itaguatins/TO. No polo defensivo atuará o nobre Defensor Público Fábio Monteiro dos Santos. Assim, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o Excelentíssimo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, expedir o presente 
edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado na porta do edifício do Tribunal do Júri para que 
surta seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Itaguatins Estado do Tocantins, aos vinte dias 
do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (20/06/2022). Eu, Gleisson da Silva Ferreira, Servidor de Secretaria, lavrei o 
presente. 

LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES 
Juiz de Direito 

 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL Nº 0003679-59.2020.8.27.2724/TO 
AUTOR: POLÍCIA CIVIL/TO 
RÉU: AUGUSTO JUNIOR BATISTA DE SOUSA 
O Doutor LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, 
no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente EDITAL virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Criminal, se processam os autos das Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria 
da Penha) Criminal Nº 0003679-59.2020.8.27.2724/TO, sendo o mesmo para INTIMAR do teor da sentença do evento 39, a 
vítima MARIA DA CONSOLAÇÃO BATISTA, brasileira, solteira, aposentada, nascida aos 12/05/1957, natural de Colinas/MA, 
filha de Alberto Alves Cardoso e Maria Aci Batista, residente na RUA SÃO JOSÉ, Nº 9, Bairro São José, Axixá do 
Tocantins/TO, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, sendo que a mesma se encontra o incurso no art. 163, Caput 
do CPB, (Maria da Penha) e Art. 57, ameaça, Art. 147 do CPB (Maria da Penha), para tomar conhecimento da sentença exarada 
nos autos epigrafados, no evento 39. E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente EDITAL, que será 
publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos quatorze dias do 
mês de junho do ano de dois mil e vintee dois (14/06/2022). Eu, Maria Célia Milhomem Marinho Silva, Escrivã; que o digitei.  
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
ADOÇÃO Nº 0002491-88.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: ROMILDO ALVES DA SILVA 
AUTOR: ORIPA ETERNA BATISTA 
RÉU: VALDIVINO RODRIGUES REIS 
RÉU: CIRENE ALVES DA SILVA 
EDITAL Nº 5525610 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., FINALIDADE: CITAR o requerido, VALDIVINO RODRIGUES REIS, natural de Porto Nacional/TO, estando 
atualmente em local incerto e não sabido, para que, querendo, apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
se considerarem verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme despacho lançado no evento 4, acostado nos autos. E para 
que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
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Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos 30 de maio de 2022. Eu, 
Elismônica Soares da Costa, Diretora de secretaria, digitei o presente. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Despachos 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0001537-33.2021.8.27.2729  - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: LORRAN HENRIQUE GOIS DE ARAUJO - CPF: 03640186230 
RÉU: FUNDACAO BARRA BONITA DE ENSINO - CNPJ: 44744621000155 
RÉU: PRISMA CENTRO EDUCACIONAL DO TOCANTINS LTDA - CNPJ: 10903050000132 
FICAM os Procuradores JAIR ANTONIO MANGILI – OAB/SP 67.846, SAMIRA ISSA MANGILI – OAB/SP 70.355 e ALEXANDRE 
ISSA MANGILI – OAB/SP 332.826 intimados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciem sua associação aos autos n. 
0001537-33.2021.8272729, que tramitam junto à 1ª Vara Cível de Palmas, para os devidos fins, conforme despacho proferido no 
evento 51 do feito. AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0047282-07.2019.8.27.2729 -  Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com Cobrança 
AUTOR: JOSE PORTILHO GUIMARAES - CPF: 19346182172 
RÉU: MURILO GARCIA DE SOUZA - CPF: 01958242101 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...III – DISPOSITIVO Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos no evento 31, pois presentes 
os pressupostos de admissibilidade e, no mérito, ACOLHO-OS para incluir na fundamentação da sentença embargada a 
informação da existência de cláusulas contratuais que prevêm a obrigação do requerido em pagar as despesas de IPTU, bem 
como multa decorrente do descumprimento contratual (cláusulas 4º e 8º, respectivamente) e, na parte dispositiva, a condenação 
do requerido/embargado ao pagamento das referidas despesas. Assim, onde se lê: (...) A ação revela-se procedente, não só 
pelo efeito da revelia, mas também porque a análise do conjunto probatório amealhado conduz à verossimilhança das alegações 
expendidas na inicial. O requerente noticia descumprimento da obrigação locativa por parte da demandada e esta absteve-se de 
postular a purga da mora ou de oferecer defesa. Paralelamente, foi trazido para os autos o contrato de locação, deixando 
patente a existência da relação locativa travada entre as partes. Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 
declarando, nos termos do artigo 9º, inciso III da Lei 8.245/91, rescindido o contrato de locação celebrado entre as 
partes. Condeno a parte requerida ao pagamento dos aluguéis vencidos, conforme planilha apresentada pelo autor, acrescido 
daqueles que venceram até a data da efetiva desocupação do imóvel, a serem corrigidos monetariamente desde a data do 
respectivo vencimento. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios, os quais vão fixados em 20% sobre o valor da causa. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, DAR 
BAIXA NO SISTEMA. Leia-se: (...) A ação revela-se procedente, não só pelo efeito da revelia, mas também porque a análise do 
conjunto probatório amealhado conduz à verossimilhança das alegações expendidas na inicial. O requerente noticia 
descumprimento da obrigação locativa por parte da demandada e esta absteve-se de postular a purga da mora ou de oferecer 
defesa. Paralelamente, foi trazido para os autos o contrato de locação, deixando patente a existência da relação locativa travada 
entre as partes, bem como o dever do requerido de pagar as despesas de IPTU (cláusula 4ª) e da parte inadimplente de pagar 
multa contratual decorrente de seu descumprimento no valor de 10% dos valor restante do contrato (cláusula 8ª). Face ao 
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial declarando, nos termos do artigo 9º, inciso III da Lei 8.245/91, rescindido o 
contrato de locação celebrado entre as partes. Condeno a parte requerida ao pagamento: a) dos aluguéis vencidos, bem como 
 despesas de IPTU, conforme planilha apresentada pelo autor, acrescidos dos aluguéis que se venceram até a data da efetiva 
desocupação do imóvel, a serem corrigidos monetariamente desde a data do respectivo vencimento  e b) da multa decorrente do 
descumprimento contratual (cláusula 8ª do Contrato de Locação que instruiu a inicial) devidamente atualizada pelo INPC e 
acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios, os quais vão fixados em 20% sobre o valor da causa. Intimem-se as partes. Após o 
trânsito em julgado, DAR BAIXA NO SISTEMA. Mantenho incólume, os demais termos da sentença embargada.EDSSANDRA 
BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00157132220188272729 
Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
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Acusados: THAYSON SILVA DA CRUZ, ORIALLI RIBEIRO GUIMARAES, GUILHERME ANTÔNIO DE LIMA MARTINS e 
CRISTIANO ALVES DA SILVA 
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado ORIALLI RIBEIRO GUIMARÃES (?Brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, natural de Porto de Nacional/TO, 
nascido aos 26/06/1982, portador do RG no 293.527 SSP/TO, inscrito sob o CPF no 965.867.291-49, filho de Joaquim Chaves 
Ribeiro e Maria do Carmo da Silva Guimarães, atualmente em local incerto e não sabido), com prazo de 60 (sessenta) dias, 
a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0015713-22.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor 
segue transcrito: "AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0015713-22.2018.8.27.2729/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: THAYSON SILVA DA CRUZ RÉU: ORIALLI RIBEIRO GUIMARAES RÉU: GUILHERME ANTÔNIO DE LIMA 
MARTINS RÉU: CRISTIANO ALVES DA SILVA SENTENÇA 1. RELATÓRIO O Ministério Público denunciou  CRISTIANO 
ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, garçom, nascido aos 01 de dezembro de 1977, natural de Brasília-DF, filho de Alcenira 
Alves da Silva, portador do RG nº 1.529.119 SSP/TO, inscrito no CPF sob o nº 865.095.191-00; THAYSON SILVA CRUZ, 
brasileiro, solteiro, estudante, natural de Guaraí-TO, filho de Francisco Célio Oliveira Cruz e Antônia Araújo da Silva, nascido aos 
16/10/1997, portador do RG nº 1.173.518 SSP/TO; GUILHERME ANTÔNIO DE LIMA MARTINS, brasileiro, solteiro, estudante, 
natural de Porto de Nacional-TO, filho de Euvaldo Martins Rocha e Antônia Antônio de Lima Neta, nascido aos 01/11/1993, 
portador do RG no 1.136.865 SSP/TO, inscrito sob o CPF no 043.908.751-16; e ORIALLI RIBEIRO GUIMARÃES, brasileiro, 
solteiro, corretor de imóveis, natural de Porto de Nacional-TO, filho de Joaquim Chaves Ribeiro e Maria do Carmo da Silva 
Guimarães, nascido aos 26/06/1982, portador do RG no 293.527 SSP/TO, inscrito sob o CPF no 965.867.291-49 1 narrando o 
que segue: (...) 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedente em parte a denúncia para: a) condenar o acusado 
CRISTIANO ALVES DA SILVA nas penas do art. 155, § 1º e § 4º, incisos I e  IV, quanto aos 1º e 2º fatos descritos na denúncia, 
 na forma do art. 71, todos do Código Penal; b) condenar o acusado GUILHERME  ANTÔNIO DE LIMA MARTINS, nas penas do 
art. 155, § 1º e  § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, quanto ao 2º fato narrado na denúncia ; c) absolver GUILHERME 
 ANTÔNIO DE LIMA MARTINS quanto ao 1º fato descrito na denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal; d) absolver  THAYSON SILVA DA CRUZ e ORIALLI RIBEIRO GUIMARÃES quanto aos fatos narrados na 
denúncia, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e) absolver ORIALLI RIBEIRO GUIMARAES, 
THAYSON SILVA DA CRUZ, GUILHERME ANTÔNIO DE LIMA MARTINS  e  CRISTIANO ALVES DA SILVA quanto ao crime do 
art. 288 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (...) 3.3 Disposições comuns. 
Reparação mínima do dano: a vítima do 1º fato ressentiu-se de prejuízo material, que, todavia, não foi precisado, portanto deixo 
de fixar o valor da pena reparatória. Coisas apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada a decidir. Ficam intimados os 
representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. O processo será encaminhado à SECRIM para intimação dos 
acusado e das vítimas e demais providências previstas no Manual de Procedimentos Criminais do Tocantins. Documento 
eletrônico assinado por RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, 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 3739000v64 e do código 
CRC 30dad7db. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): RAFAEL GONÇALVES DE PAULA. Data e Hora: 
8/10/2021, às 10:12:53." Palmas, aos 29/06/2022. Eu, GRACIELE PACINI RODRIGUES, digitei e subscrevo. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00383783220188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: RAIMUNDO NONATO AMERICO COELHO, CNPJ/CPF: 
58666257172, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00301703020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a sócia executada: MARIA APARECIDA DE LIMA ALVES, CNPJ/CPF: 
37079085187, INTIMADA para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00225012320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DEYVID FERREIRA LOPES, CNPJ/CPF: 01612330150, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00006139520168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: ALDENIZA DE SOUZA MOURA, CNPJ/CPF: 55727280125, 
INTIMADA para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00232333320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GENIVAL LIMA DA SILVA, CNPJ/CPF: 47678089368, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato 
em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos 
autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00023840620198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: CIDIANE ALVES SARDINHA, CNPJ/CPF: 64525490144, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00022819620198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: SAMUEL CRUZ DA SILVA, CNPJ/CPF: 53365267204, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato 
em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos 
autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00337867620178272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada e os sócios coobrigados: G.T.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 
CNPJ/CPF: 10808868000176, DINA JACINTO RIOS, CNPJ/CPF: 49106740120 e MARCELO SAMYR SANTOS GOMES, 
CNPJ/CPF: 70637806115, INTIMADOS para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50378499820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MANOEL ANTONIO BARBOSA, CNPJ/CPF: 07674191000116, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00025321720198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: SILVANIA FERREIRA DE ARAUJO, CNPJ/CPF: 40133931315, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50371102820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio: LUNACI APARECIDO DE OLIVEIRA CAFÉ,CNPJ/CPF: 17271723889, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00382808120178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: MARCELO NOLETO LEAO, CNPJ/CPF: 00822335190, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00524672620198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: REGINALDO VERGILIO PEREIRA, CNPJ/CPF: 18409845890, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
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Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00376404420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: LINDALVA MESQITA LEAO, CNPJ/CPF: 45235040163, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50315423120138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio: ILDENICE ALVES GUEDES, CNPJ/CPF: 82120307172, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato 
em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos 
autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00137123020198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: JB AUDIO E VIDEO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 04390650000141, 
INTIMADA para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00392631720168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GUILHERME EMERICK DE FREITAS MONTEBELER, CNPJ/CPF: 
03195072114, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00392631720168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: G EMERICK DE FREITAS MONTEBELER, CNPJ/CPF: 
14177431000132, INTIMADA para, caso queiram, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50303956720138272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ELIANE JOHANSON DE JESUS JONSON, CNPJ/CPF: 
06893077807, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00303446820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CARLOS UMBERTO FORMIGA, CNPJ/CPF: 80856543853, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00303446820188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: CARLOS UMBERTO FORMIGA, CNPJ/CPF: 12517874000108, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00478791020188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: RAMZI MOHSEN HAMDAR - EPP, CNPJ/CPF: 07932699000177, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00387747720168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: PERCILIA VIANA DA SILVA, CNPJ/CPF: 83610154691, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00544514520198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCO PAULO SANTANA, CNPJ/CPF: 64749525391, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50291424420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio: WILMA FUKUHARA CHIBA, CNPJ/CPF: 02020235838, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as 
quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato 
em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos 
autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50291424420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio: ELVISLEY COSTA DE LIMA, CNPJ/CPF: 33086516100, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00048065120198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLECI KAISER PANTALEAO, CNPJ/CPF: 03762395900, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00495859120198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: CAMILLA BATISTA FERREIRA - ME, CNPJ/CPF: 
23.876.187/0001-97, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00540590820198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: RF DA SILVA, CNPJ/CPF: 19423382000194, INTIMADA para, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. 
Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á 
início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00482608120198272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: FRANCISCA FILHA DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 00568165101, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00144768420178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: LIANDRO JOSE DA SILVA, CNPJ/CPF: 16988906134, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00144768420178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: REI JOIAS INDUSTRIA,COMERCIO E SUPERMERCADO LTDA, 
CNPJ/CPF: 09265603000190, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50271911520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio: DAIANE BEIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF: 06643419930, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00383835420188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: BOM TEMPO CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/CPF: 
25083213000155, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00036235020168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: FRANCISCA FERREIRA LARANJEIRA 00177684119, CNPJ/CPF: 
13393060000163, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5217 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 33 

 

 
 

embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50271799820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DIVINO COELHO DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 22845453191, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00516047020198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MOISES DO TOCANTINS SANTOS PEREIRA, CNPJ/CPF: 
24243477191, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00107231720208272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WELIO DA SILVA DE JESUS, CNPJ/CPF: 00881208132, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00394981320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES, CNPJ/CPF: 
80218660391, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00394981320188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: KITANDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI,  CNPJ/CPF: 
09355282000114, INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50236203620138272729, que lhe 
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move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado : WALTEMI BATISTA DE SOUSA, CNPJ/CPF: 94847525191, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00035325220198272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MANOEL DE NAZARÉ DE MORAES GONÇALVES, CNPJ/CPF: 
39674916253, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja 
qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos 
embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50230660420138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LUSO GLORIA DE ABREU, CNPJ/CPF: 22766642153, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc: 00030129220198272729, que lhe move A 
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL,  fica o executado: FRANCISCA DAS CHAGAS REIS, CNPJ/CPF: 34298258300, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50205146620138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOSE CAMPOS DE SOUSA - UNIAO PI, CNPJ/CPF: 
02450870000198, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada 
pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50204289520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WANDERSON PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF: 01074242157, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a INTIMAÇÃO do executado: MUNART ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF: 
72148133000110, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50000140419988272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta 
nos autos da ação executiva supracitada. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50204098920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JANE VIEIRA DE ASSUNÇÃO, CNPJ/CPF: 45284865120, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50000825119988272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica a executada: G T MENDES &amp; CIA LTDA,  CNPJ/CPF: 00219061000144, 
INTIMADA para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50203041520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: DEUSA NÍLIA PINHEIRO DE CASTRO, CNPJ/CPF: 00524704155, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50193965520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CARLOS ANDRÉ CAVALCANTE, CNPJ/CPF: 84229535104, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00005134320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: CLÁUDIO WALTER MARKUS, CNPJ/CPF: 36783854000, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
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que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00005134320168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: RCL LTDA, CNPJ/CPF: 04926056000122, INTIMADA para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50193280820138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MEGA OTICA LTDA, CNPJ/CPF: 05295734000169, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

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 6.830/80, art. 8º, inciso IV, determina a CITAÇÃO do sócio cobrigado: JOSE CARLOS DRUGOVICH JUNIOR, 
CPF/CNPJ: 35828846949, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50412951220138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar (em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa 
nº(S). 20130053359, inscrita em: 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; 20130053360, inscrita em: 21/01/2010, referente ao 
TXL-SANIT;  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 2.088,14 (Dois Mil e Oitenta e Oito 
Reais e Quatorze 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, 28 de março de 2022. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 5775121 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00255491920188272729 
Denunciado: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00255491920188272729 , tendo como Réu: 
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, natural de Lago do Junco-MA, garçom, união estável, nascido aos 09/07/1984, 
filho de Maria Regina Rodrigues da Silva, portador do RG nº 0187161320012 SESP/MA, inscrito no CPF nº 001.806.333-09, 
exercendo suas funções na Quadra 409 Norte, Alameda 10, Lote 37, casa 03, como o denunciado encontra-se atualmente em 
local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir 
transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal 
relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, 
IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o 
trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação 
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junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no 
sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Acusação, Assistência da Acusação e, 
pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) 
apreendido(s), proceda-se com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer 
intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação. Providencie-se o necessário [inclusive recolhimento de 
eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes 
acusação e defesa. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é 
expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 29/06/2022. 
Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária, MAT. 364694 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5778844 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00541639720198272729 
DENUNCIADO: NAASSON MONTEIRO DE OLIVEIRA 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado NAASSON MONTEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, nascido aos 09/12/1985, filho de Maria Monteiro 
de Oliveira e José Batista de Oliveira, inscrito no CPF n. 063.867.754-81, é morador de rua para tomar ciência da ação penal 
proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo a condenação nas penas art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006, referente 
aos autos de Ação Penal n.º 00541639720198272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não 
sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o 
defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 29/06/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária. Mat. 
358488 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 5777970 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00013318720198272729 
Denunciado: JOSE DA CONCEIÇÃO ARAUJO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00013318720198272729 , tendo como Réu: 
JOSÉ DA CONCEIÇÃO ARAÚJO, Brasileira, União estável, Mecânico, Natural de Grajaú/MA, Portador do RG nº. 3.687.801 
SSP/DF, e inscrito no CPF sob o nº. 017.268.141-30, Nascido em 06/06/1986, com 36 anos de idade, Filho de Francisco Alves 
de Araújo e Maria José de Jesus da Conceição, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...).  Diante do 
exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) 
descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 
do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem 
alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se 
em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se a Assistência da(s) vítima(s) e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) 
legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se com a adoção 
das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob 
certificação. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos, cientes acusação e 
defesa. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o 
presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 29/06/2022. 
Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária, MAT. 364694 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 5777577 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00004484320198272729 
Denunciado: CARLOS ALBERTO MENDES DA ROCHA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00004484320198272729 , tendo como 
Réu: CARLOS ALBERTO MENDES DA ROCHA (832.315.011-72), brasileiro, união estável, sucateiro, natural de Antônio 
Almeida/PI, nascido em 26/09/1979, com trinta e quatro anos de idade, portador do RG n° 1628870 SSP/PI, filho de Alberto 
Rocha Santos e Justina Mendes de Sousa, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica 
INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do 
exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) 
descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107 do Código Penal e 61 do 
Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários. Havido o trânsito em julgado sem 
alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios 
de informações criminais, no que couber. Na hipótese da existência de bem(ns) apreendido(s), proceda-se com a adoção 
das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob 
certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal 
finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e Defesa, bem como as pessoas que figurarem na condição 
de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as 
providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue 
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 
29/06/2022. Eu, LUCIVANA PEREIRA CARNEIRO, Estagiária. Mat. 358488, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL Nº 5777467 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00464466320218272729 
Denunciado: WANDERSON SOARES DA SILVA JESUS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00464466320218272729 , tendo como Réu: 
WANDERSON SOARES DA SILVA JESUS, Brasileira, Solteiro, Auxiliar de campo, Natural de Arraias/TO, Nascido em 
10/09/1991, com 30 anos de idade, Filho de Joanita Soares de Assunção, como o denunciado encontra-se atualmente em local 
incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: 
“(...).  Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada 
ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código 
Penal e 61 do Código de Processo Penal. Fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e 
comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta publicada quando da sua inserção no 
sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Ciência ao Ministério Público e à defesa, intimando-se 
Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-
se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” 
E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de 
costume. Palmas -TO, aos 29/06/2022. Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária, MAT. 364694. digitei. Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 5776678 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00400299420218272729 
Denunciado: ANTONIO LOPES DA SILVA FILHO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00400299420218272729 , tendo como 
Réu: ANTÔNIO LOPES DA SILVA FILHO, Brasileiro, União estável, Administrador de obras, Natural de: Rio sono/TO, Portador 
do RG nº. 850379, e inscrito no CPF sob o nº. 023.894.411-57, Nascido aos 28 de outubro de 1990, com 30 anos de idade, Filho 
de Leonora Silva, como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, 
da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela 
qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Fica 
autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de 
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informações criminais, no que couber. Fica esta publicada quando da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta 
própria para tal finalidade. Ciência ao Ministério Público e à defesa, intimando-se Assistência da Acusação e, pessoalmente, 
vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as 
providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se alegue 
ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -TO, 
aos 29/06/2022. Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária, MAT. 364694 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL Nº 5775634 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00421018820208272729 
Denunciado: ANÍZIO DIAS DOS SANTOS 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00421018820208272729 , tendo como 
Réu: ANÍZIO DIAS DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, CPF: nº 060.522.478-19, RG: 1533110 SSP/TO, Artesão, Nascido em: 
30/05/1965, Idade: 57 anos, Filho de Cosme Dias dos Santos e Zoraide Contreras dos Santos. Como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a 
seguir transcrito: “(...).  Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva 
estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos 
artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado 
a título de fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta publicada quando 
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Ciência ao Ministério Público e à defesa, 
intimando-se Assistência da Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber. 
Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ 
DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e 
afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 29/06/2022. Eu, CLARICE ROBERTO DE CARVALHO, Estagiária. MAT. 
364694 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 (vinte dias)  
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito desta Comarca de Comarca de Palmeirópolis - To, no uso de suas 
atribuições legais, etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO verem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam por 
este Juízo, na única Vara Cível, Autos nº 0000212-20.2021.8.27.2730, AÇÃO DE INVENTÁRIO, tendo como Requerente: Os 
Herdeiros de: ANTENOR PEDRO FERREIRA, na pessoa dos filhos residentes na cidade de São Salvador do Tocantins – TO, a 
saber: LUZIA GOMES FERREIRA, brasileira, solteira, portadora do RG nº 456.188 SSP/TO e inscrita no CPF sob nº. 
010.522.351- 40, residente e domiciliado na Avenida Afonso Pena, nº 875, Centro, São Salvador do Tocantins – TO, VILMAR 
GOMES FERREIRA, brasileiro, solteiro – vive união estável, lavrador – desempregado, portador da CIRG – 456.187, emitida pela 
SSP/TO, inscrito o CPF sob o n° 007.510.261-74, residente e domiciliado na Fazenda Ponte Alta, Km 5, Rodovia São Salvador 
Paranã, Zona Rural, Paranã – TO, CEP – 77.365-000, MARIA HELENA GOMES FERREIRA, brasileira, casada, portadora do RG 
nº 144.511 SSP/TO e inscrita no CPF sob nº. 858.823.211-15, residente e domiciliado na Avenida Afonso Pena, nº 875, Centro, 
São Salvador do Tocantins – TO, SEBASTIÃO GOMES FERREIRA, brasileiro, solteiro – vive união estável, lavrador – 
desempregado, portador da CIRG – 4.233.010, emitida pela SSP/TO, inscrito o CPF sob o n° 003.461.191-62, residente e 
domiciliado na Fazenda Ponte Alta, Km 5, Rodovia São Salvador Paranã, Zona Rural, Paranã – TO, CEP – 77.365-000; 
MANOEL GOMES FERREIRA, brasileiro, solteiro – vive união estável, lavrador – desempregado, portador da CIRG – 4.090.623, 
emitida pela SSP/TO, inscrito o CPF sob o n° 934.733.461-87, residente e domiciliado na Fazenda Ponte Alta, Km 5, Rodovia 
São Salvador Paranã, Zona Rural, Paranã – TO, CEP – 77.365- 000, e Requerido: ESPÓLIO DE ANTENOR PEDRO FERREIRA, 
MANDOU CITAR, possíveis interessados (art. 626, §1º c/c art. 259, III), de todo teor da inicial, e querendo apresentar 
Contestação terá o prazo de 15 (quinze) dias). Este edital deverá ser publicado no Diário da Justiça e afixado uma cópia no 
placar do Fórum local. Palmeirópolis - To, 30 de junho de 2022. Divina Helena de Almeida Silva, Técnica Judiciária, o digitei. Ana 
Paula Araújo Aires Toríbio, Juíza de Direito. 
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PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE 
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 00028471520148272731     Chave: 275711553914 
Acusado: REGINALDO ALVES DA SILVA 
 RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o acusado REGINALDO ALVES DA SILVA, brasileiro, companheiro, nascido em 
29/03/1989, em Divinópolis/TO, filho de Joveniano Alves da Silva e Lionesa Pereira da Silva, CPF: 007.316.611-17, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Considerando que o ora denunciado cumpriu integralmente as condições pactuadas na 
proposta de suspensão condicional do processo, HOMOLOGO a suspensão do feito, aplico o artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95 
e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de REGINALDO ALVES DA SILVA". Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos 29/06/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária) que digitei e subscrevi. 
 

PORTO NACIONAL 
Central de execuções ficais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MARCIANE MACHADO SILVA - 
CPF/CNPJ Nº 52640736191, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 233,64 
(duzentos e trinta e três reais e sessenta e quatro centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  opor embargos  conforme 
estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu ___, INGRID TAVARES PIRES , 
que digitei. Porto Nacional-TO. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de RAIMUNDO NETO ALVES BRASIL, CNPJ/CPF 
nº 80657656100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009422-21.2014.8.27.2737 - Chave: 851001431214, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 112,67 (cento e doze reais e sessenta e sete 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de JOSE SIDNEY DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
46689001172, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006067-90.2020.8.27.2737 - Chave: 173384436120, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 10,49 (dez reais e quarenta e nove centavos), para, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue 
ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei 
(Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de SAMARA DE MEDEIROS LIMA, CNPJ/CPF nº 
01482754193, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007121-57.2021.8.27.2737 - Chave: 965681463221, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 115,48 (cento e quinze reais e quarenta e oito 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de ANTONIO FERNANDES DE JESUS, CNPJ/CPF 
nº 33876398304, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007364-69.2019.8.27.2737 - Chave: 988181359019, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.338,32 (dois mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e 
dois centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 
03974476121, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0003638-53.2020.8.27.2737 - Chave: 926329039320, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 834,55 (oitocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e 
cinco centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de DELSUITA TEIXEIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF 
nº 38888521100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008518-88.2020.8.27.2737 - Chave: 778255671020, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 289,90 (duzentos e oitenta e nove reais e noventa 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de CARLOS ALBERTO RIBEIRO DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 02744467154, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0006944-30.2020.8.27.2737 - Chave: 741817244920, que lhe move o MUNICIPIO 
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema 
BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.348,40 (um mil trezentos e 
quarenta e oito reais e quarenta centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme 
estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES 
PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de IAN REZENDE NUNES, CNPJ/CPF nº 
05004415102, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007414-61.2020.8.27.2737 - Chave: 639938799920, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
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TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 848,86 (oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e 
seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de OSMINA BELEM RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 
92245803191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008878-57.2019.8.27.2737 - Chave: 204574730019, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 2.706,51 (dois mil setecentos e seis reais e cinquenta e 
um centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de JUNIMAR FERREIRA DE ASSUNCAO, 
CNPJ/CPF nº 00724267131, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da Ação de Execução Fiscal nº 0007630-90.2018.8.27.2737 - Chave: 844280759118, que lhe move o MUNICIPIO 
DE PORTO NACIONAL-TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema 
BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 322,61 (trezentos e vinte e dois 
reais e sessenta e um centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o 
art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto 
Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de RAIMUNDA FERREIRA LIMA, CNPJ/CPF nº 
21640637320, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0012228-82.2021.8.27.2737 - Chave: 433491678021, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 957,46 (novecentos e cinquenta e sete reais e quarenta 
e seis centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARILDE MARIANO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
84212616149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0013465-59.2018.8.27.2737 - Chave: 524408293918, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ ****, para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  
opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, 
INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
  

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0008956-85.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MARIA JACINTA 
MONTEIRO DINIZ DE LIRIO, CNPJ/CPF nº 89327225104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 43 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação 
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referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0007935-06.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de GLORIA FERREIRA DOS 
SANTOS, CNPJ/CPF nº 84910119191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 21 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-
se.. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000268-21.2010.8.27.2740/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: JOSÉ KENEDY ALVES DA SILVA 
EDITAL Nº 5653351 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) executado(a)  JOSÉ KENEDY ALVES DA SILVA brasileiro, inscrita no CPF/MF sob o nºº 
644.989.723- 68, dos termos dos autos acima identificados, para que no prazo de 15 (quinze) dias se manifeste acerca do débito 
executado, no valor de R$ 961,80 (novecentos e sessenta e um reais e oitenta centavos), devidamente atualizado até a data 
do efetivo pagamento, referente à Execução Fiscal em epígrafe, restando, todavia, em aberto, o recolhimento dos honorários 
advocatícios e das custas processuais do débito consubstanciado na(s) CDA(s) 038580/2008. SEDE DO JUÍZO: Vara de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, 
Tocantinópolis-TO - CEP 77900-000, Telefone: (63) 3471-3070 O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será 
publicado na forma da lei. Tocantinópolis-TO, 13 de maio de 2020 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 5653351v3 e do código CRC e3965126. 
 
 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5217 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022 44 

 

 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0005194-81.2020.8.27.2740/TO 
AUTOR: DAIANE GONÇALVES DIAS e outros 
RÉU: FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS 
O Juiz de Direito ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e respectiva escrivania, processam os autos tendo classe, número e partes acima epigrafados, sendo o 
presente para CITAR  a parte requerida, o Sr. FRANCISCO MARCOS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vigilante, atualmente 
em local incerto e não sabido do teor da presente ação, bem como INTIMAR para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o débito no 
valor de R$ 1.171,81 ( um mil cento e setenta e um reais e oitenta e um centavos), provar que o fez ou justificar a impossibilidade 
de efetuá-lo, devendo, também, ser advertido acerca da possibilidade de prisão em caso de mora injustificada no pagamento das 
03 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as prestações vincendas, devidamente atualizadas até a data do 
efetivo pagamento, nos termos do artigo 528, parágrafos 3º, 4º, 5º e 7º do Código de Processo Civil. Para que não aleguem 
ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Tocantinópolis, aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois (29/06/2022). Eu Theresa D'avila - Servidor(a) 
de Secretaria- que digitei. 

 
PUBLICAÇÕES PARTICULARES 

  
PALMAS                

                                                                                      4ª Vara Cível 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5003124-59.2008.8.27.2729/TO 
AUTOR: AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 
ADVOGADOS: TO004590 e TO04413AZ 
RÉU: RENATO RODRIGUES BELA 
EDITAL Nº 3372491 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: (30) TRINTA DIAS 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas- TO,          /               /2021.      
Porteira dos auditórios. 
AUTOS Nº: 5003124-59.2008.8.27.2729 Chave: 734140051115 
AÇÃO: Cumprimento de sentença 
VALOR DA CAUSA: R$13.342,30 ( treze mil, trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos   ) 
REQUERENTE: AUTOVIA VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA 
ADVOGADOS: TO004590 e TO04413A 
REQUERIDO: RENATO RODRIGUES BELA 
FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de RENATO RODRIGUES BELA, CPF: 93561733115, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para os termos da ação supramencionada, bem como para, no prazo 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito 
de R$ 13.342,30, conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, 
NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, 
sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos. 
DESPACHO: "(...) Compulsando os autos verifico que o executado foi intimado do cumprimento de sentença na pessoa do 
Curador Especial, via sistema e-PROC (evento 34 e 37). Nesse sentido, a fim de evitar eventuais nulidades do cumprimento de 
sentença, INTIME- SE a parte devedora: 1.1 Se assistido pela Defensoria Pública ou não possuindo advogado constituído nos 
autos, a intimação deverá ser feita por carta com aviso de recebimento; 1.2 Se citado na forma do art. 256, CPC - por edital -, 
tiver sido revel na fase de conhecimento, a intimação deverá ser feita por edital (art. 513, § 2º e incisos, CPC), 1.3 PARA, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor do débito, conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que 
cumpriu o disposto no artigo 509, caput, CPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 
bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) também sobre o valor do débito, ambos os acréscimos nos termos 
do artigo 523, § 1º, CPC.  Visto que  exitosa a indisponibilidade de ativos financeiros via Sisbajud (evento 55):  Caso o executado 
tenha sido citado por edital na fase de conhecimento, e sendo revel, ainda que haja curador especial  na pessoa do Defensor 
Público, a ESCRIVANIA deve intimar o executado acerca da indisponibilidade por edital com prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, 
CPC) para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve 
indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos 
valores. POSTERGO a análise dos pedidos acostados no evento 61, após o decurso de prazo das intimações 
supramencionadas. Intime-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado por JORDAN JARDIM, 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 
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conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 2803545v5 e do código CRC a6feae6e." 
SEDE DO JUÍZO: 4ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4565. 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Para mais informações acerca do 
processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e consulte através da "consulta pública", informando o número do processo e 
chave do processo. Palmas/TO, data e horário certificados pelo sistema. Eu, Pablo Nunes Póvoa Gadotti Póvoa que digitei e 
conferi. 
Documento eletrônico assinado por JORDAN JARDIM, 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 3372491v3 e do código 
CRC 0dbe0bdf. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): JORDAN JARDIM 
 
  
                                                                                              PALMAS 
                                                                                           6ª Vara Civel 
 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0042883-03.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA ANDRADE CASTRO 
EDITAL Nº 5705190 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0042883-03.2017.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por BANCO BRADESCO 
S.A., em desfavor de FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA 
ANDRADE  CASTRO,  e  que  por  este   meio,   procede   a  INTIMAÇÃO  da parte ExecutadaFRANCO DOUGLAS BARROS 
LIMA ANDRADE CASTRO, CPF: 82585032515, pessoa física, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição 
inicial - R$ 30.141,29 (trinta mil, cento e quarenta e um reais e vinte e nove centavos), conforme cálculos atualizados 
juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto  no  artigo  509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos 
bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 100. 
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa 
alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca,  bem  como,  será  publicado  no 
 Diário  da  Justiça,  na  forma  da  lei. Tudo   em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-
Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br).  Importante  ressaltar,  que  o acesso à consulta pública do 
Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo 
Federal, uma forma tranquila e transparente de login,  buscando  com  isso  tornar  o  acesso  mais  rápido  e  prático.  Após 
 fazer  o  login,  será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 
760845700817  para  acesso  integral.  Eu, Gabriel  Antonio  Broglio,  Servidor  de  Secretaria da Secretaria Judicial Unificada 
das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, 23 de Junho de 2022. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, 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  5705190v3  e  do  código  CRC fb69b658. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 23/6/2022, às 17:22:8 
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ARAGUAÍNA 
                                                                                             1ª Vara Cível 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO 1ª Vara Cível EXTRAJUDICIAL Nº 0019826-59.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: RODRIGO CASSIANO DE OLIVEIRA 
EDITAL Nº 5193084  
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 514872580316 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR o requerido RODRIGO CASSIANO DE OLIVEIRA, CPF: 011.962.891-
07, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, de todos os termos da ação, bem como para efetuar o pagamento 
da dívida exequenda no valor correspondente ao principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios, no prazo de 3 
(três) dias, sob pena de ser-lhe penhorados bens, quantos bastem à satisfação total do débito. Fica CIENTIFICADO que, 
querendo, poderá oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, cujo prazo iniciar-se-á com o decurso do prazo deste edital. 
Fica CIENTIFICADO ainda, que no prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 
30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o executado requerer seja 
admitido a pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao 
mês, caso em que: 1  sendo a proposta deferida por este juízo, o exequente levantará a quantia depositada e serão suspensos 
os atos executivos, ficando o executado advertido de que, nesta hipótese, o não pagamento de qualquer das prestações 
implicará, de pleno direito, o vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato início dos atos 
executivos, imposta ao executado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de 
embargos; 2 sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos executivos, mantido o depósito. Em caso de 
pagamento, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será 
reduzida pela metade em caso de pagamento integral no prazo de 03 (três) dias. Fica ADVERTIDO de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia.. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será 
publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => 
e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado 
para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19/04/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA 
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, 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 5193084v3 e do código CRC a6fdea11. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SERGIO APARECIDO PAIO 
Data e Hora: 20/4/2022, às 11:41:22 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª Vara Cível 

  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000556-73.2012.8.27.2715/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS RIO JAKUIPE LTDA 
EDITAL Nº 4410583 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
FINALIDADE: CITAR o requerido CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS RIO JAKUIPE LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, de nome fantasia CONSTRUTORA JAKUIPE, inscrita no CNPJ n°.11.484.365/0001-55, localizada em lugar incerto e 
não sabido, de todo o conteúdo da Petição Inicial e demais documentos que a instruem, para efetuar o pagamento voluntário do 
débito, nos termos do artigo 257 do CPC/2015, com prazo de 20 dias, conforme determinado no Despacho do evento 171. Caso 
ocorra revelia lhe será nomeado curador especial. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo 
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na forma e sob as penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 12 (doze) dias do mês de 
janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Raimundo Alves Miranda, Servidor de secretaria que o digitei e subsc. 
Ass. Wellington Magalhães – Juiz de Direito desta Comarca. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma das vias do presente 
Edital no placar do Fórum local, na data de                          . Eu,        Servidor de Secretaria. 
Documento eletrônico assinado por WELLINGTON MAGALHÃES, 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 
4410583v2 e do código CRC 362f6c27. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WELLINGTON MAGALHÃES Data e Hora: 13/1/2022, às 16:26:39 
  
   

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 166, de 30 de junho 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 22.0.000016452-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vítor Ferreira Guimarães Martins para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da 
Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000032461-0 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

 Decisão Nº 3532, de 30 de junho de 2022 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é contratação de empresa 
especializada para aquisição, fornecimento e instalação de divisórias em acrílico para barreira de proteção a ser instalada em 
mesas de audiência, púlpito em acrílico, a fim de atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, o Decreto 
8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002, a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 e a 
Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se 
a manifestação da ASJUADMDG (evento 4415042) HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 28/2022 - SRP à empresa EDIR 
SUSSEL & CIA LTDA, CNPJ 54.719.745/0001-34, quanto aos grupos 1, 2 e 3, no valor de R$ 699.999,60 (seiscentos e 
noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), tudo consoante Ata da Sessão, Resultado por 
fornecedor e termo de adjudicação (eventos 4412778, 4412762 e 4412765). 
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente 
feito, bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DIVARQ/DINFR para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1533, de 30 de junho de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 22.0.000009711-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Dispensar o servidor Ricardo Ferreira Fernandes, Técnico Judiciário, da função comissionada de Assistente Técnico 
(CEJA) - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça, a partir da data de publicação deste ato. 
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 1528/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 30 de junho de 2022 
  

Inclui unidades judiciárias na segunda etapa do “Programa 
de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos 
Extrapolados”, na forma preceituada nos artigos 9º e 10, da 
Portaria n. 768/2022/CGJUS/TO, e dá outras providências. 

  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 9º e 10, da Portaria n. 768/2022/CGJUS/TO; 
CONSIDERANDO as disposições constantes nos processos SEI n. 22.0.000001167-7 e 22.0.000010368-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam incluídas na segunda etapa do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” as 
seguintes unidades judiciárias: 
I – Araguaína: 
a) Juízo da 1ª Vara Cível de Araguaína; 
b) Juízo da 3ª Vara Cível de Araguaína; 
c) Juízo da 1ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Araguaína; 
II – Colinas do Tocantins: Juízo do Juizado Especial Cível de Colinas do Tocantins; 
III – Cristalândia: Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Cristalândia; 
IV – Gurupi: Juízo da 1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais de Gurupi; 
V – Natividade: Juízo da 1ª Escrivania Cível de Natividade; 
VI – Palmas: 
a) Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas; 
b) Juízo do 2º Juizado Especial Cível de Palmas; 
c) Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas; 
d) Primeiro Gabinete da 1ª Turma Recursal; 
e) Primeiro Gabinete da 2ª Turma Recursal; 
f) Segundo Gabinete da 1ª Turma Recursal; 
g) Segundo Gabinete da 2ª Turma Recursal; 
h) Terceiro Gabinete da 2ª Turma Recursal; 
VII – Porto Nacional: 
a) Juízo da 1ª Vara Cível de Porto Nacional; 
b) Juízo da 2ª Vara Cível de Porto Nacional; 
c) Juízo da 3ª Vara Cível de Porto Nacional; 
d) Juízo da 1ª Vara Criminal de Porto Nacional; 
VIII – Tocantinópolis: Juízo da 1ª Vara Cível de Tocantinópolis; 
Art. 2º Após a publicação desta portaria, a DIVMON promoverá a abertura de processos SEI’s individuais, instruídos com a lista 
de processos judiciais, plano de ação e decisão do(a) Corregedor(a)-Geral da Justiça, os quais serão enviados diretamente às 
unidades judiciárias que serão acompanhadas pelo “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos 
Extrapolados”. 
§ 1º. Os planos de ação descritos no caput deste artigo serão obrigatoriamente assinados em conjunto pelo(a) Chefe de Divisão 
da DIVMON e pelos(as) magistrados(as) responsáveis pelas unidades judiciárias. 
§ 2º. Os planos de ação descritos no caput deste artigo ficam dispensados de submissão para aprovação. 
§ 3º. Os(as) magistrados(as) responsáveis pelas unidades judiciárias ficam obrigados(as) a executar o plano de ação elaborado 
pela DIVMON, dentro do prazo estipulado para sua execução. 
§ 4º. Finalizado o prazo para a execução do plano de ação pelas unidades judiciárias, a DIVMON analisará, no prazo de 10 (dez) 
dias, a necessidade de elaboração de novo plano de ação ou o encerramento do acompanhamento quanto aos processos 
judiciais com os prazos extrapolados, sendo que: 
I - em caso de novo plano de ação, serão obedecidas as regras previstas nos §§ 1º ao 4º deste artigo; 
II - em caso de encerramento do acompanhamento pelo “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos 
Extrapolados”, a DIVMON elaborará relatório de resultados, com subsequente submissão ao(à) Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria-
Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022, com sugestão de arquivamento do processo. 
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§ 5º. Só serão realizados planos de ação dentre as 20 (vinte) unidades judiciárias (art. 8º), que detenham a quantidade mínima 
de 100 (cem) processos de cada ato judicial estipulado no artigo 2º, caput (3 – Decisão e 193 – Julgamento), por competência, 
as quais continuarão em acompanhamento pelo programa. 
Art. 3º. Para as unidades judiciárias incluídas no “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” 
que detenham quantidade inferior a 100 (cem) processos judiciais conclusos com prazos extrapolados de cada ato judicial e por 
competência, a DIVMON instruirá o processo SEI com a lista dos processos judiciais e orientações contendo prazo para o 
impulsionamento. 
§ 1º. As unidades impulsionarão os processos judiciais no prazo estabelecido pela DIVMON no caput deste artigo, ao final do 
qual, com ou sem cumprimento, as unidades deverão certificar nos autos e encaminhá-los diretamente à DIVMON. 
§ 2º. Finalizado o prazo previsto no § 1º deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto no § 4º do art. 5º desta Portaria. 
Art. 4º. Ao final do prazo da segunda etapa estipulado no art. 1º, § 3º, desta Portaria, a DIVMON elaborará relatório 
circunstanciado de resultados da efetividade do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” 
quanto aos processos judiciais com prazos de conclusão extrapolados, com subsequente submissão ao(à) Juiz(a) Auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022. 
Art. 5º. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Portaria serão resolvidos pelo(a) Corregedor(a)-Geral da 
Justiça. 
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 30 de junho de 2022. 
  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1734/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118653 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Odair Giraldin, Matrícula 362595, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Miracema do 
Tocantins-TO, no período de 05/07/2022 a 05/07/2022, com a finalidade de Realizar Perícia Antropológica, no município de 
Miracema do Tocantins, conforme Ordem de Serviço nº 3911/22, evento 4359178, SEI 22.0.000003576-2.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1735/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118622 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Edgar Henrique Hein Trapp, Matrícula 990124, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para Presidente 
Kennedy-TO, no período de 02/07/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001901-92.2022.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1736/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118651 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Odair Giraldin, Matrícula 362595, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, 
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no período de 01/07/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de Realizar Perícia Antropológica, em Palmas-TO, conforme Ordem de 
Serviço nº 3839/22, evento 4355679 - SEI 22.0.000003576-2,.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1737/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118584 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Railma Pereira Martins Aquino, Matrícula 363536, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Silvanopolis-TO para 
Ipueiras-TO, no período de 28/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00053691620228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1738/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118758 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977, 
o valor de R$ 1.301,46, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor 
de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Praia Norte-TO, 
no período de 27/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de participação na solenidade de entrega de títulos definitivos de 
propriedades rurais no Município de Praia Norte-To, conforme Processo Sei nº 22.0.000020350-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor 
unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Praia Norte-TO, no período de 27/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de participação na 
solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município de Praia Norte-To, conforme Processo Sei nº 
22.0.000020350-9.  

Art. 3º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS, 
Matrícula 353243, o valor de R$ 994,81, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, 
descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Praia Norte-TO, no período de 27/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de participação na solenidade de entrega de 
títulos definitivos de propriedades rurais no Município de Praia Norte-To, conforme Processo Sei nº 22.0.000020350-9.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 994,81, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Praia Norte-TO, no período de 27/06/2022 
a 29/06/2022, com a finalidade de participação na solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no 
Município de Praia Norte-To, conforme Processo Sei nº 22.0.000020350-9.  

Art. 5º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 994,81, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Praia Norte-TO, no período de 27/06/2022 a 
29/06/2022, com a finalidade de participação na solenidade de entrega de títulos definitivos de propriedades rurais no Município 
de Praia Norte-To, conforme Processo Sei nº 22.0.000020350-9.  

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1739/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118756 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 10977, 
o valor de R$ 842,69, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso do Araguaia-
TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de participação da abertura do Projeto "Justiça para todos - 
Cidadania Indígena", conforme processo Sei nº 22.0.000011304-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Francisco Valberto Vieira de Sousa, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 353490, o valor de R$ 658,70, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor 
unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 20/06/2022, com a finalidade de 
participação da abertura do Projeto "Justiça para todos - Cidadania Indígena", conforme processo Sei nº 22.0.000011304-6.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 658,70, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 
a 20/06/2022, com a finalidade de participação da abertura do Projeto "Justiça para todos - Cidadania Indígena", conforme 
processo Sei nº 22.0.000011304-6.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 658,70, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Formoso do Araguaia-TO, no período de 19/06/2022 a 
20/06/2022, com a finalidade de participação da abertura do Projeto "Justiça para todos - Cidadania Indígena", conforme 
processo Sei nº 22.0.000011304-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1740/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118754 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, Matrícula 255446, o valor de R$ 168,05, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118493 de Palmas-TO para 
Paraiso do Tocantins-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

Art. 2º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, Matrícula 352688, o valor de R$ 168,05, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118493 de Palmas-TO para Paraiso do 
Tocantins-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Genival de Oliveira Cruz, Matrícula 357713, o valor de R$ 168,05, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118493 de Palmas-TO para Paraiso do 
Tocantins-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço.  

Art. 4 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1741/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118751 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, Matrícula 255446, 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, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118488 de Palmas-TO 
para Praia Norte-TO, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.  
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Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Genival de Oliveira Cruz, Matrícula 357713, 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, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2022/118488 de Palmas-TO para Praia 
Norte-TO, no período de 27/06/2022 a 28/06/2022, com a finalidade de necessidade do serviço quando da viagem.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1742/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118618 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marisangela dos Santos Lima, Matrícula 357474, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO 
para Abreulandia-TO, no período de 07/07/2022 a 07/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001238-16.2022.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1743/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118779 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colmeia-TO, no período de 
28/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de fazer vistoria pós obra e vistoria técnica nas obras de construção dos fóruns das 
comarcas de destino, conforme Sei nº. 19.0.000027497-9/21.0.000005005-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1744/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118581 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mircia Rodrigues Parente Silva, Matrícula 352942, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Riachinho-
TO, no período de 11/06/2022 a 11/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001406-
05.2022.8.27.2703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1745/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118842 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Rosa Maria Rodrigues Gazire Rossi, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 211572, o valor de R$ 535,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
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para Figueiropolis-TO, no período de 29/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de participar da solenidade de "Entrega de 
Títulos de Domínio do Projeto de Assentamento "Cobertão", conforme Sei nº 22.0.000020626-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E 
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 397,43, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo 
valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Figueiropolis-TO, no período de 29/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de participar da 
solenidade de "Entrega de Títulos de Domínio do Projeto de Assentamento "Cobertão", conforme Sei nº 22.0.000020626-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1746/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118835 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 3090, 
o valor de R$ 229,38, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 613,30, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, 
no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de participação na cerimônia de entrega de títulos de regularização 
fundiária em Paraíso do Tocantins-TO, conforme Sei nº. 22.0.000019750-9.  

Art. 2º Conceder ao servidor Leonardo Vogado Torres Coelho, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 352175, o valor de R$ 168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é 
R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de participação na 
cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária em Paraíso do Tocantins-TO, conforme Sei nº. 22.0.000019750-9.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Cinthia Barbosa Pires Azevedo, Matrícula 361457, o valor de R$ 168,05, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 30/06/2022 a 
30/06/2022, com a finalidade de participação na cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária em Paraíso do 
Tocantins-TO, conforme Sei nº. 22.0.000019750-9.  

Art. 4º Conceder à servidora Leila Maria de Souza Jardim, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 238739, o valor de R$ 
168,05, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 490,64, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Paraiso do Tocantins-TO, no período de 
30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de participação na cerimônia de entrega de títulos de regularização fundiária em 
Paraíso do Tocantins-TO, conforme Sei nº. 22.0.000019750-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1747/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118759 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de 04/07/2022 a 
08/07/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial corretiva e preventiva conforme cronograma.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1748/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118865 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, Matrícula 990513, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miranorte-TO, no 
período de 07/07/2022 a 07/07/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, determinado no processo 
0001604-07.2021.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 1749/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118764 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kallynka de Souza Nazareno, Matrícula 990159, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 29/06/2022 a 29/06/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0004475-40.2022.8.27.2737/TO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1750/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118787 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Santana Vilanova de Sousa Candido, Matrícula 363433, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para 
Presidente Kennedy-TO, no período de 30/06/2022 a 30/06/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0001901-92.2022.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1751/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118792 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvia Borges de Oliveira, Matrícula 358478, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para 
Divinopolis do Tocantins-TO, no período de 02/07/2022 a 02/07/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0005699-65.2021.8.27.2731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1752/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118774 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José dos Santos Silva, Matrícula 356781, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Goiatins-TO, no período de 30/06/2022 a 01/07/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0002261-64.2021.8.27.2720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1753/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118510 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Aderlan Pereira Santana, Matrícula 365054, o valor de R$ 993,58, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 27/06/2022 a 
01/07/2022, com a finalidade de realizar escolta durante o recolhimento de armas apreendidas pela CGJUS.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Cadore Castro , Matrícula 364433, o valor de R$ 993,58, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 27/06/2022 a 
01/07/2022, com a finalidade de realizar escolta durante o recolhimento de armas apreendidas pela CGJUS.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Elon Camelo Pinto, Matrícula 364053, o valor de R$ 993,58, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 27/06/2022 a 
01/07/2022, com a finalidade de realizar escolta durante o recolhimento de armas apreendidas pela CGJUS.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1754/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118887 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no 
período de 11/07/2022 a 11/07/2022, com a finalidade de Em razão do deslocamento da conciliadora, conforme solicitação via 
Sei nº 20.0.000012763-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1755/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118886 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aline Lima de Jesus , Matrícula 356037, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 04/07/2022 a 08/07/2022, com a finalidade de Em razão do deslocamento da conciliadora, conforme 
solicitação via Sei nº 20.0.000012763-0 e autorização do NUPEMEC Sei 22.0.000001301-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 1756/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118625 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Kezia Reis de Souza, ASSESSOR(A) DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA CGJUS, 
Matrícula 353243, o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Campos 
Lindos-TO, no período de 24/06/2022 a 24/06/2022, com a finalidade de participação na solenidade de entrega de títulos 
definitivos de propriedades rurais no Município de Campos Lindos-TO, conforme Sei nº 22.0.000014681-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 1757/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/118629 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Silma Pereira de Sousa Oster, ESCRIVÃO JUDICIAL, Matrícula 89922, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
23/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realização de audiência de oitiva de testemunha, referente à Sindicância Decisória 
nos autos PJECOR 0000112-68.2022.2.00.0827.  

Art. 2º Conceder ao servidor Aurecio Barbosa Feitosa, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 252945, o valor de R$ 
76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
23/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realização de audiência de oitiva de testemunha, referente à Sindicância Decisória 
nos autos PJECOR 0000112-68.2022.2.00.0827.  

Art. 3º Conceder à servidora Luciane Rodrigues do Prado Faria, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 167441, o valor de 
R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
23/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realização de audiência de oitiva de testemunha, referente à Sindicância Decisória 
nos autos PJECOR 0000112-68.2022.2.00.0827.  

Art. 4º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E 
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 76,06, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor 
unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 23/06/2022 a 23/06/2022, com a finalidade de realização de 
audiência de oitiva de testemunha, referente à Sindicância Decisória nos autos PJECOR 0000112-68.2022.2.00.0827.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000029970-4 

INTERESSADO DIADM, DSG 

ASSUNTO   

Termo de Homologação Nº 62 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Versam os presentes autos sobre procedimento licitatório na modalidade registro de preços, para fins de contratação de 
prestação de serviços de chaveiro com fornecimento de material para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, Lei 10.520/2002, 
Decretos 10.024/2019 e 8.538/2015, Lei Complementar 123/2006, e, subsidiariamente, Lei 8.666/93, o parecer da ASJUADMDG 
(evento 4416925), a classificação orçamentária (evento 4066275), ao tempo em que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 38/2022, 
haja vista o êxito do certame, no qual foram adjudicados às empresas ANTÔNIO CUSTÓDIO, CNPJ Nº 10.614.174/0001-
06, para o grupo 1, pelo valor total de R$ 18.307,00 (dezoito mil trezentos e sete reais) e a empresa TOTUS PISOS E 
AZULEJOS EIRELI, CNPJ Nº 27.619.368/0001-99, para o item 17, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil 
reais), perfazendo o montante global de R$ 50.307,00 (cinquenta mil trezentos e sete reais), de conforme Ata da Sessão, 
Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação (eventos 4407183, 4407205 e 4407209). 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos; 
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização das respectivas Atas de Registro de Preços, coleta das assinaturas e 
demais providências pertinentes; e 
Concomitantemente, à DSG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se.       

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000016025-7 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 31/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 64/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE03029 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Proav Campinas Ltda. 
CNPJ: 45.727.558/0001-01 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição  de equipamentos tecnológicos (Ringh Light com Tripé, Kit Microfone e Lentes) para 
modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VALOR TOTAL: R$ 59.227,40 (Cinquenta e nove mil e duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). 
Unidade Gestora: 050100 - TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.061.1145.2181 
Natureza de Despesa: 33.90.30 - Subitens: 29 e 30 
Fonte de Recursos: 0500 
DATA DA EMISSÃO: 23 de junho de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 31/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2022 
 PROCESSO 22.0.000017992-6 
CONTRATO Nº 262/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Luiz Carlos de Oliveira Junior 
OBJETO: Aquisição de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM. 
DO VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento é de R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos 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 terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentária conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos equipamentos e 
suprimentos audiovisuais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 1/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2022 
 PROCESSO 22.0.000010726-7 
CONTRATO Nº 264/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Crossing Comércio e Serviços de Tecnologia - Ltda 
OBJETO: Aquisição de suprimentos para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
DO VALOR: O valor total do presente Instrumento fica ajustado em R$ 54.900,00 (cinquenta e quatro mil e novecentos 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: 050100 - Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.126.1145.2249 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 29 de junho de 2022. 
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EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 11/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2022 
 PROCESSO 22.0.000009523-4 
CONTRATO Nº 255/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Tecar Diesel Caminhões e Ônibus - Ltda 
OBJETO: Aquisição de veículos zero quilômetro para atender as necessidades do Estado do Tocantins. 
DO VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil 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 veículos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3076 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 20/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 50/2022 
 PROCESSO 22.0.000010629-5 
CONTRATO Nº 257/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Futura Tecnologia - Ltda 
OBJETO: Expansão do Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins - SIVAT e assim atender a demanda do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, contribuindo com a modernização e infraestrutura de TIC. 
DO VALOR: O valor global do presente Instrumento fica ajustado em R$ 2.417.000,00 (dois milhões quatrocentos e dezessete 
mil reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá a vigência de 60 (sessenta) meses, contado a partir da data de sua assinatura, ressalvado 
o prazo de garantia dos objetos. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3066 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
e 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 1760 e 2760 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 59/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 143/2021 
 PROCESSO 22.0.000001133-2 
CONTRATO Nº 270/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro & Gasparin - Ltda 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos decorativos de flores naturais, para atender às 
necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins, com prestação de serviços no município de 
Palmas. 
DO VALOR: O valor estimado do presente Contrato é de R$ 43.935,00 (quarenta e três mil novecentos e trinta e cinco reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. 
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Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000030693-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 21/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Tecno2000 Indústria e Comércio – Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando a contratação futura de empresa especializada para o fornecimento de móveis (mesas 
basculantes), para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000030693-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 21/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Las-Cio Móveis para Escritório Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando a contratação futura de empresa especializada para o fornecimento de móveis (mesas 
basculantes), para atender as demandas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO: 
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8/2022 
PROCESSO 22.0.000008306-6 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS 
OBJETO: Constituem o objeto do presente acordo em especial no que diz respeito à garantia de atendimento e observância das 
coberturas legais e contratuais para assegurar a assistência à saúde por planos privados. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Acordo é de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser acrescido, alterado e prorrogado 
pelas Partes, por meio de Termos Aditivos. Iniciando-se na data de assinatura da ANS. 
DATA DA ASSINATURA: 30 de junho de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 960/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA, matrícula nº 19852, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 30/06 a 29/07/2022, a partir de 30/06/2022 até 29/07/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 06/02 a 07/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 478/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de concessão de ausência por motivo de falecimento de familiar, do servidor DANILLO 
LUSTOSA WANDERLEY, matrícula nº 187237, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE 
MANUTENÇÃO E SUPORTE, no período de 17/06/2022 a 24/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118351; 
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 

354002 RICHARD CAPITANIO CEDIDO AO TJTO CHEFE DE SERVIÇO 17/06/2022 à 24/06/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 479/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor ENIS GONÇALVES VIEIRA, matrícula nº 353577, ocupante do cargo 
de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação DIVISÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANÇAS, no período de 
02/05/2022 a 06/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118593; 
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 

358247 LIZIANE DE SOUZA AMARAL CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 02/05/2022 à 06/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 480/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, 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 IDERLAN GLORIA AZEVEDO, 
matrícula nº 171161, ocupante do cargo de CHEFE DE SERVIÇO, da unidade de lotação SERVIÇO DE REGISTRO CONTÁBIL, 
no período de 13/06/2022 a 15/06/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/118598; 
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 

362833 LEANDRO PEREIRA FREITAS CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 13/06/2022 à 15/06/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 961/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora DALLIANA DE SOUZA CORREIA MEDEIROS, matrícula nº 352783, relativas ao 
período aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 29/06 a 18/07/2022, a partir de 29/06/2022 até 18/07/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 20/04/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA FÉRIAS Nº 962/2022, de 30 de junho 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 REGINALDO DIAS ALVES, matrícula nº 95244, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 30/06 a 29/07/2022, a partir de 30/06/2022 até 29/07/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, 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 

PORTARIA FÉRIAS Nº 963/2022, de 30 de junho 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 da servidora ELIVANIA RIBEIRO DA SILVA, matrícula nº 353874, relativas ao período aquisitivo 2018/2019, 
marcadas para o período de 22/06 a 04/07/2022, a partir de 22/06/2022 até 04/07/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 13 a 25/10/2022, 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 964/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JACQUELINE DOURADO SCHNEIDER, matrícula nº 352617, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 30/06 a 29/07/2022, a partir de 30/06/2022 até 29/07/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 965/2022, de 30 de junho de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA SUELÍ DE SOUZA AMARAL CURY, matrícula nº 174642, relativas ao período 
aquisitivo 2018/2019, marcadas para o período de 30/06 a 14/07/2022, a partir de 30/06/2022 até 14/07/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 25/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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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) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Revisora) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar 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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