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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento Comum Cível Nº 0001141-06.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: MARIA NILZA MACEDO ARRUDA PERREIRA 
RÉU: BANCO SAFRA S A 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA ANTE O EXPOSTO, forte no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora para: I.  DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide, dando o mesmo como 
inexistente, determinando o cancelamento e baixa do mesmo; II – CONDENAR a requerida a devolver os valores pagos 
indevidamente com restituição em dobro, acrescidos de correção monetária (INPC) desde a realização dos pagamentos (efetivo 
prejuízo), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; II. 
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de 
correção monetária, incidindo desde a data do arbitramento – sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora de 1% ao 
mês (CC/02, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), da data da citação (“relação contratual”). Em face da sucumbência em parte mínima 
dos pedidos pela autora, CONDENO o requerido nas custas e despesas processuais e honorárias advocatícios no percentual de 
10% (dez por cento) sob o valor da condenação a teor do que dispõe o art. 85, §2º do CPC/15. NO MAIS DETERMINO: 1. Caso 
haja interposição do recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer 
contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais. (...). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-
se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e comunicações de praxe. Cumpra-se. 
Datado, certificado e assinado pelo eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Procedimento Comum Cível Nº 0000253-37.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: DUPANIL VIERA DE LIMA 
RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).DISPOSITIVO: ANTE O EXPOSTO, forte no art. 487, I, do CPC/15, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora para: I.  DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide, 
dando o mesmo como inexistente, determinando o cancelamento e baixa do mesmo; II – CONDENAR a requerida a devolver os 
valores pagos indevidamente com restituição em dobro, acrescidos de correção monetária (INPC) desde a realização dos 
pagamentos (efetivo prejuízo), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do 
Código Civil; II. CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês (CC/02, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), incidindo desde a 
data do arbitramento – sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Em face da sucumbência em parte mínima dos pedidos pela 
autora, CONDENO o requerido nas custas e despesas processuais e honorárias advocatícios no percentual de 10% (dez por 
cento) sob o valor da condenação a teor do que dispõe o art. 85, §2º do CPC/15. (...). Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Comunique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e comunicações de praxe. 
Cumpra-se. Datado, certificado e assinado pelo eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais 
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO vir ou dele 
conhecimento tiverem, que por esse meio vem INTIMAR o acusado FABIO NASCIMENTO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/05/1987, filho de Maria Antonieta da Silva e Francisco Ubaldino da Silva, portador do CPF nº 029.222.933-00, atualmente 
sem endereço incerto e não sabido,da audiência admonitória designada para o dia 13 de setembro de 2022, às 13h30min, na 
sala das audiências do Fórum local, sito a Praça São Pedro, s/n, nesta cidade,nos autos de nº 5000019-35.2020.8.27.2703, em 
que Justiça Pública como autora move em desfavor de sua pessoa.  E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E 
PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins,aos 24 de agosto de 2022. Eu, Luzinalva Barbosa de 
Sousa, técnica judiciária o digitou. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO: DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal da Comarca de 
Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
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este Juízo e respectiva Escrivania, se processam os autos de Ação Penal nº 00038680320208272703, em que o Ministério 
Público, como Autor, move em desfavor de Maria Divina Pereira de Oliveira, Jaqueline Andrade Rodrigues, Gessika Fernandes 
Lima e Luiz Neto Ferreira Guimarães, sendo o presente para CITAR a acusada: JAQUELINE ANDRADE RODRIGUES, 
brasileira, solteira, nascida os 05/09/1994, natural de Ananás/TO, filha de Maria das Dores Andrade Silva e Antônio Gomes 
Rodrigues, portadora do RG nº 826.298 2ª via SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 049.802.621-39, residente na Rua Continental, 
s/n, centro, Ananás/TO, residente em lugar incerto e não sabido, denunciada como incurso nas sanções penais do artigo 121,§ 
2°, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. – Artigo 244-B, caput do ECA e Artigo 150, § 1º,c/c artigo 14, inciso 
II, do Código Penal. - Artigo 121, § 2°, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal;, e como esteja em local 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado pelo presente para 
responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, em conformidade nos termos do art. 363, II, § 1° do Código de 
Processo Penal, podendo na resposta, arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando 
necessário. Ficando-o advertido que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se citado, não constituir defensor, o juiz 
nomeará defensor para oferecê-la, concedendo-lhes vista dos autos por 10(dez) dias. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do 
Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 24 de agosto de 2022. Eu, 
Solange R. Damasceno,Diretora de Secretaria digitou e subscreveu. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM  PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais 
da Comarca de Ananás-TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
vir ou dele conhecimento tiver, que por esse meio vem INTIMAR o VALDEMIR RODRIGUES MACEDO, brasileiro, solteiro, 
agricultor, nascido aos 15.12.1982, filho Raimundo Macedo e Margarida Rodrigues Macedo, portador do CPF 023.777.391-05, 
com endereço na Rua Princesa Izabel, nº 81, centro, em Ananás/TO, atualmente com endereço incerto, da sentença proferida no 
evento 38, nos autos Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal Nº 0002305-37.2021.8.27.2703/TO, cuja 
parte dispositiva final é o seguinte: Diante do exposto, com fulcro no art. 344 c/c art.355, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo procedente o pedido formulado na inicial para manter as medidas protetivas de urgência deferidas in limine, com a 
ressalva de decisão posterior em contrário ou até o trânsito em julgado da ação principal. Sem custas e sem honorários. 
Cientifique-se o Ministério Público. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-
se. Intimem-se. Cumpra-se.  Ananás-TO, 26 de junho de 2022.  Dr. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS - Juiz de Direito. 
E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do 
Tocantins, aos 24 de agosto de 2022. Eu, Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania criminal 

Editais de citação 
EDITAL Nº 6151486 
PRAZO: 15 DIAS 

FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital de Intimação virem ou dele conhecimentos tiverem, que neste Juízo e Cartório 
Criminal, corre seus tramites legais, processo crime em epígrafe, que o Ministério Público Estadual move em desfavor de JOSÉ 
BATISTA DE OLIVEIRA,  vulgo “Zé Peba”, brasileiro, convivente, lavrador,  natural de Carolina-MA, filho de Dometilia Batista 
de Oliveira, antes residente na Fazenda Buriti Alegre, neste município de Araguaçu – TO, que atualmente se encontra em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificado nos autos, não sendo possível INTIMÁ-LO pessoalmente. 
FINALIDADE: INTIMAR o réu acima da sentença de PRONÚNCIA a seguir transcrita, que teve o seguinte dispositivo: “Diante 
do exposto, pronuncio o acusado JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA, vulgo “Zé Peba”, brasileiro, filho de Dometilia Batista de 
Oliveira, para submetê-los a julgamento perante o Tribunal do Júri, como incursos na pena do crime de homicídio qualificado por 
motivo torpe, previsto no artigo 121, § 2º, Inciso I, do Código Penal. Expeça o Edital com prazo de 15 dias. Intimem-se. Cumpra-
se. Para conhecimento de todos, e passado o presente Edital, cuja 2ª Via fica afixada no local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Araguaçu – TO, aos 15 de agosto de 2022. Eu, (Tiago Elias Teixeira de Almeida, Mat. 
353693), __________________, Escrivão da Vara Criminal que o digitei. 
Juízo da 1ª Escrivania Criminal de Araguaçu, 15 de agosto de 2022. 

 
 

ARAGUAINA 
3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS- PRAZO DE 40 (QUARENTA) DIAS  
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O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0017267-27.2019.8.27.2706, Chave nº545610362919. 
Valor da causa R$ 1.000,00, proposta por MANOEL CRUZ NETO em desfavor de SALVIANO INÁCIO DOS SANTOS, ROSA 
MARIA SILVESTRE e BENEDITO VICENTE FERREIRA NETO, sendo o presente Edital para  CITAR  TERCEIROS 
INTERESSADOS, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não 
sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de 
conformidade com o despacho do evento -10 a seguir transcrito: Citem-se os requeridos por carta precatória, os confinantes por 
mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, 
oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor 
(artigo 344 do NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória 
devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC. Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram 
manifestar-se sobre interesse na causa. Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 
178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. EXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito". ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  08 de Junho de 2020. Eu, Elias Mendes Carvalho, Escrivão Judicial, 
que digitei e conferi. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6246375 
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 0000961-
80.2019.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO SUPERBOX EIRELI, EDWARDO 
ROCHA DE SOUSA e LUCILEIA NONATA ROCHA SOUSA, CNPJ/CPF nº 07.915.144/0001-17, 027.936.391-50 e 808.801.181-
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 do despacho proferido no evento n.º 71 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: " Primeiramente, considerando não terem sido encontrados bens passíveis de penhora até o presente 
momento, SUSPENDO o curso da presente execução por 1 (um) ano, não correndo o prazo de prescrição, conforme determina o 
art.40, da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se 
os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para 
manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. Sem prejuízo, proceda-o cartório com o 
cumprimento da determinação de intimação de TODOS os executados, acerca da indisponibilidade de bens e inclusão no 
Serasajud,  por meio de EDITAL DE INTIMAÇÃO, conforme determinado na Decisão proferida no evento 62. Intime-se o 
exequente da presente Decisão, no prazo de 30 dias. Intime-se. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. 
Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6248028 
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 0010638-
42.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de  BENILDO DA COSTA NASCIMENTO  CPF nº  
036.350.163-06, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 58 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelo exequente no evento 180 para, sob a égide 
do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de 
proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do 
CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da empresa executada e sua sócia, indisponibilidade essa limitada 
ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Promova por intermédio do 
sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de crédito nome da empresa executada e do 
sócio executado ROBERTO HEBERT COSTA DE MORAISs; 2. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da 
empresa executada e do sócio executado ROBERTO HEBERT COSTA DE MORAIS via Central Nacional de 
Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, 
acompanhando diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos 
autos e cientificar o exequente; 4. Intimem-se as partes acerca da presente decisão. 5. Após, volvam os autos para suspensão 
do feito nos termos do art. 40 da LEF. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado 
na modalidade editalícia. Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
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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 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE 
OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0018647-
27.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE ROBERTO DE SOUZA, CNPJ/CPF nº 
091.957.931-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 94 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Defiro o pedido do evento 92. Dado que foram realizadas diversas diligências infrutíferas para 
intimar o representante do espólio de José Roberto de Souza, determino ao Cartório para que proceda com a intimação 
determinada no evento 69 por edital.". 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 25 dias do mês de Agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS 
MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6250570  
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 0026654-
32.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JANAINA FERNANDA DOS SANTOS MEIRA, 
CNPJ/CPF nº 023.979.701-98, 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 22 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: 
Intime-se o exequente da presente sentença; Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III); Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como 
realize todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado 
o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, 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): MARIA DALVA DE SOUSA DAMASCENO - CPF/CNPJ n°: 381.542.771-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0025495-
54.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.574,78 (um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200050921, datada de 10/11/2020, 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: "(Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.   Dê ciência ao exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do presente 
despacho; 2.   Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso 
IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3.   Decorrido o prazo supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo 
no prazo de 60 (sessenta) dias. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS 
SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6243320 
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): NOLETO & SILVA LTDA, HAROLDO NOLETO FILHO e MARIA DE JESUS DA SILVA COSTA NOLETO 
- CPF/CNPJ n°: 37.240.496/0001-80, 280.449.241-91 e 394.972.911-91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
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para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000786-45.2012.8.27.2706, que lhe move o 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 16.203,19 (dezesseis mil, duzentos e três reais e dezenove centavos), representada pela 
CDA n° C-90/2012, datada de 04/04/2012, 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: "( Ante o exposto, sob a 
égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 68) para determinar a 
inclusão da pessoa jurídica no cadastro de proteção de crédito (SERASAJUD). Ademais, em análise detida dos autos, percebo 
que até o presente momento não foi possível localizar bens capazes de satisfazer a pretensão do fisco estadual. Desse 
modo, SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo prazo prescricional, conforme determina o art.40, 
da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os 
autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para 
prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para 
manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes 
da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome pessoa jurídica e da sócia Maria de 
Jesus da Silva Costa Noleto no cadastro de inadimplentes. 3. Proceda o cartório com a busca de bens em nome dos executados 
citados nos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não 
sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja 
perfectibilizado na modalidade editalícia Intime-se. Cumpra-se)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO 
CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 6210532 
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): GK COMERCIO DE VIDROS E CONSTRUCOES LTDA - CPF/CNPJ n°: 00607574000122, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0030669-78.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 16.044,43 (dezesseis mil, quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA 
n° 20190035859, datada de 02/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: 1- Intime o exequente acerca do presente despacho; 2- Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 
30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3- Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 22 dias do mês de agosto de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 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): ALZIRA DIAS DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 533.981.651-68, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0011095-35.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.642,54 
(um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190035343, datada de 
20/11/2019, 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: "(Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Intime o exequente acerca do presente despacho; 2.Promova a citação do executado por 
meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3.Decorrido o 
prazo supradelineado, intime a exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.)" E para 
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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 
25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS - N° 6249586 
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): EUNICE LIMA DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 38861070191, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0018949-46.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.480,72 
(dois mil, quatrocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20210043553, datada de 
29/07/2021, 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: "Ante ao exposto, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime 
o exequente acerca do presente despacho; Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 
nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo supradelineado, intime a exequente para 
impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, 
MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6249264 
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 0031546-
18.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SANDRA RIBEIRO DE SOUSA CAVALCANTE, 
CNPJ/CPF nº (#)CPFREULISTA(#), 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 67 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) 
Intime-se o exequente da presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente 
sentença; c) Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, 
bem como realize todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou 
renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6249763 
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 0005483-
82.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE ALMIR MOREIRA DE ABREU, CPF nº 
529.409.933-00, 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 29 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 
VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o 
exequente da presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso 
seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III); d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como 
realize todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado 
o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
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Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6250802  
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6251073  
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS)  Nº 6251061 
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 0029353-
30.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NUBIA MARIA DE FATIMA BRAGA, CPF nº 
331.135.801-53, 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 62 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso 
VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o 
exequente da presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso 
seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III); d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como 
realize todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado 
o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, JORDANIO CARVALHO DE OLIVEIRA JUNIOR, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6251257  
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 0027586-
20.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ONEIDA RAMOS GONÇALVES SAORIN, 
CNPJ/CPF nº 395.037.551-15, 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 28 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 
485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: 
Intime-se o exequente da presente sentença; Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 
932, III); Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como 
realize todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado 
o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
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Intime-se."E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 25 dias do mês de agosto de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006490-75.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): THAIS LORRANY DE SOUSA NASCIMENTO FERREIRA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006470-84.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): TEREZA RODRIGUES DOS SANTOS DE SOUSA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006463-92.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): TERESA CRISTINA SILVA SOUSA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006452-63.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): TANIA RIBEIRO DE ARAUJO 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
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d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006446-56.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): TANIA NUNES COSTA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006436-12.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): TALITA STEFANY RODRIGUES SILVA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006423-13.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): SOLANGE FARIAS DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006391-08.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): SOLIMAR ROBERTA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
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todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006310-59.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): ALESSANDRO AQUINO DIAS 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006306-22.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): ALESSANDRA  BEZERRA DO NASCIMENTO 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006298-45.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): ALEIA BORGES LUZ 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006285-46.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): SIRLENE FERREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5257 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2022 12 

 

 
 

prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006276-84.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): SILVIA GOMES RODRIGUES 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006202-30.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MARIA JUDITH RODRIGUES  
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006199-75.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MARIA JOSE DE OLIVEIRA    
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006049-94.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): JUELIZA MONTEIRO BORGES 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
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prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0006039-50.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): JUREZ PEREIRA DIAS 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. 
Intime-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0005568-68.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MARCELO ALVES DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de 
mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. Considerando que os débitos 
se encontravam com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, condeno a Fazenda Pública Municipal ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Intimo o exequente acerca do contéudo da presente sentença. Ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 2. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE  a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Cumpra-se.  Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0005296-40.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): JOSE SEVERO DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença;b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0005296-40.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL        
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): JOSE SEVERO DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da 
presente sentença;b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
d) Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize 
todas as diligências necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o 
prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se.  
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5015164-69.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: IZAQUE FIALHO PEREIRA 
RÉU: EVARILDA FIALHO DOS REIS 
RÉU: VERIDIANE FIALHO PEREIRA BOTELHO 
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 pagamentSob a égide do Princípio da Causalidade, condeno os executados ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente, bem como intimo a executada Evarilda Fialho dos Reis do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
Após 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. Certificado o trânsito em julgado, 
procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002470-10.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: BENVINDA TRINDADE PIMENTEL 
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: Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027586-20.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ONEIDA RAMOS GONÇALVES SAORIN 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório:  Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0027543-83.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ODETE FERREIRA ROCHA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5257 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2022 15 

 

 
 

EXEUÇÃO FISCAL Nº 0026831-93.2020.8.27.2706/TO  
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002236-93.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARMEM LUCIA LIMA DA SILVA OLIVEIRA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0031546-18.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SANDRA RIBEIRO DE SOUSA CAVALCANTE 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003066-59.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SANTANA NOGUEIRA BARROS 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005483-82.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE ALMIR MOREIRA DE ABREU (ESPÓLIO) 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
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retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0006450-30.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CIDELMAR FERREIRA BORGES 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020554-20.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANA TEREZA FIUZA DA MOTA 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por ANA TEREZA FIUZA DA MOTA, com o fim de 
reconhecer sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 
485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja, devendo ser observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da 
LEF nº6830/80, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: 
1. Intime-se a executada, através do seu advogado, para que tome ciência quanto ao conteúdo da presente sentença, bem 
como para que caso queira procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados 
pessoais referente ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA; 2. Intime-se o exequente quanto 
ao conteúdo da presente sentença; 3. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de 
propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
vencida; 4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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.Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0015898-27.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: INTERATIVE SERVICE LTDA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003599-79.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GURENA REPRESENTACOES LTDA 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por GURENA REPRESENTAÇÃO LTDA, com o fim de 
reconhecer a nulidade das CDA’s executadas, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos 
termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil. Condeno o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento de honorários 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5257 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2022 17 

 

 
 

advocatícios, sobre os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito remanescente, dado que 
algumas CDA's já foram extintas pelo pagamento, com base no art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil. Sem custas 
processuais em face da isenção, consoante dispõe o Art. 39, § Parágrafo Único, da Lei 6.830/80. Considerando as circunstâncias 
do caso concreto, notadamente que a condenação não ultrapassa a quantia de 100 (cem) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso 
III do CPC), deixo de remeter ao reexame necessário. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública, determino as seguintes providências: 1. Intime-se o exequente, para que no prazo de 30 (trinta) dias tome ciência 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Intime-se a executada, através de seu advogado, para que no prazo de 15 
(quinze) dias tome ciência acerca do conteúdo da presente sentença; 3. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos 
restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do 
recurso (CPC, art. 932, III); 5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026654-32.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JANAINA FERNANDA DOS SANTOS MEIRA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: Intime-se o exequente da presente sentença; 
Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária 
para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências necessárias 
para tal fim, inclusive expedição de alvará. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0016769-57.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALBERTO PRIMO RODRIGUES FILHO 
Ante o exposto, julgo EXTINTO o feito sem resolução de mérito, com base no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação em honorários advocatícios. Quanto às custas processuais, CONDENO o exequente ao pagamento das referidas, 
tendo em vista que depois de intimado, manteve-se silente a cumprir as determinações. Intimo o exequente acerca do conteúdo 
da presente sentença Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 3. 
Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Após, cumpridas as 
determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026068-29.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RICARDO PACHECO NETO 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por RICARDO PACHECO NETO, com o fim de 
reconhecer sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 
485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja, bem como ao pagamento de honorários advocatícios 
sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 
85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública, determino as seguintes providências: 1. Intime-se o executado, através do seu advogado, para que tome 
ciência quanto ao conteúdo da presente sentença, bem como para que caso queira procure a Secretaria Fazendária Municipal 
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com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais referente ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao 
imóvel acostado nas CDA's; 2. Intime-se o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; 3. Promova-se o desfazimento 
de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte interessada; 4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0002061-02.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WANDER NUNES DE RESENDE 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029353-30.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NUBIA MARIA DE FATIMA BRAGA 
Ante o exposto, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Providências do Cartório: a) Intime-se o exequente da presente 
sentença; b) Caso o executado tenha sido devidamente citado, intime-o da presente sentença; c) Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); d) Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada, bem como realize todas as diligências 
necessárias para tal fim, inclusive expedição de alvará; Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 

Cepema 

Intimações aos advogados 
AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000032-54.2022.8.27.2706. DECISÃO.  
Com relação ao causídico: 1. Intime-se o(a) Reeducando(a), via defesa técnica RENILSON RODRIGUES CASTRO   TO002956, 
ROSANGELA BAZAIA   TO04457A, por meio do Diário da Justiça, para que providencie, no prazo de 15(quinze) dias, o 
cadastramento da defesa técnica no sistema SEEUpara permitir que todas as intimações sejam realizadas por meio eletrônico 
SEEU, ficando advertido(a) de que, escoado o prazo para cadastramento, as ntimações serão realizadas exclusivamente pelo 
sistema SEEU (Lei n.11.419/2006); 2. Escoado o prazo sem o cadastramento da defesa técnica no sistema SEEU: intime-se o(a) 
Reeducando(a) a constituir nova defesa técnica, em 15(quinze) dias, sob pena de nomeação de defensor dativo; 3. Escoado o 
prazo sem a constituição de nova defesa técnica: fica nomeada a Defensoria Pública para a defesa do(a) Reeducando(a), a qual 
deverá ser intimada para as providências de mister. Intime-se o Ministério Público e a Defesa. Intimem-se. Expeça-se o 
necessário e lancem-se as informações nos sistemas de praxe. Atribuo à presente força de mandado e ofício.Araguaína/TO, data 
certificada pelo sistema. Gisele Pereira de Assunção Veronezi. Juíza de Direito. 
 

Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado 
da Fazenda Pública 

Editais 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO 
SEGUNDA LISTA DE CREDORES (Art. 7º, § 2º, Lei nº 11.101/2005) 
Autos de Recuperação Judicial n.º: 0018617-55.2016.8.27.2706   
Empresa: Diniz & Aumondes LTDA, CNPJ: 11.964.930/0001-81 
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JAQUELINE ROSA CRUZ, Administradora Judicial nomeada nos autos de Recuperação Judicial n.º 0018617-55.2016.8.27.2706, que tramita 
na Vara de Recuperação Judicial de Empresas, Falências, Precatórias e Juizado da Fazenda Pública desta comarca de Araguaína – TO, 
torna público e notório às partes e interessados que, após a análise e verificação detalhada dos pedido de habilitação e divergências 
tempestivamente apresentadas, bem como dos documentos disponibilizados pela Recuperanda, consolidou a presente relação de credores. 
Desde logo, ficam todos advertidos do prazo legal de 10 (dez) dias, contados da publicação deste, para que os interessados apresentem 
Impugnação Judicial em face desta relação de credores, nos termos dos artigos 8º e seguintes da Lei 11.101/05. Informa ainda, que os 
documentos os quais basearam a elaboração da presente relação de credores, encontram-se à disposição para consulta no endereço 
profissional da Administradora Judicial, qual seja, Rua Humberto Carlos Teixeira, n.º 695, Setor Martins Jorge, CEP 77817-540, nesta cidade 
de Araguaína – TO, com horário de expediente das 08h00 às 12h00m e das 14h00m às 18h00m, pelo prazo comum de 10 (dez) dias, 
contados a partir da publicação deste Edital, conforme artigo 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005. Nesta oportunidade, informa ainda que quaisquer 
questionamentos e dúvidas poderão ser esclarecidos através do e-mail rj.dinizeaumondes@gmail.com, telefone (63) 99264 1350 ou 

pessoalmente no endereço acima descrito. Desta forma, segue abaixo a segunda relação de credores. 
 
 

DINIZ E AUMONDES LTDA - CNPJ: 11.964.930/0001-81 
Autos de Recuperação Judicial n.º 0018617-55.2016.8.27.2706 
2ª LISTA DE CREDORES (ART. 7º, § 2º DA LEI 11.101/2005) 

CREDOR CPF/CNPJ ENDEREÇO CLASSE VALOR 

01 ANDRESSA LOHANE DA SILVA 
NUNES 

049.428.631-80 Rua CE 21, Quadra 72, Lote 39, Setor Costa 
Esmeralda, Araguaína – TO 

Trabalhista R$ 4.179,80 

02 BRADESCO S/A 60.746948/0001-12 Cidade de Deus, s/nº, Vila Vara, CEP.: 06029 
900, Osasco - SP 

Quirografário R$ 
1.106.384,40 

03 BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0001-91 SAUN - Quadra 5 - Lote B – Ed. Banco do Brasil - 
3º andar, Brasília - DF. 

Quirografário R$ 
365.284,07 

04 DANTAS & CAVALCANTE LTDA 01.897642/0003-60 Av. Bernardo Sayão, n.º 1060, LT 18-A, Vila 
Cearense, Araguaína -TO 

Quirografário R$ 5.735,70 

05 ROBERT BOSCH LTDA 04.5990181/0001-
89 

Rod. Anhanguera, KM 98, S/N, Jardim Eulina, 
Campinas - SP 

Quirografário R$ 25.268,78 

06 PELLEGRINO DIST. DE 
AUTOPEÇAS LTDA 

42.580092/0021-10 Av. Santos Dumont, n.º 1626, Entroncamento, 
Araguaína - TO 

Quirografário R$ 3.934,16 

07 PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA 01.536085/0010-80 Av. José de Brito Soares, s/nº 175, Setor 
Anhanguera, Araguaína – TO. 

Quirografário R$ 13.515,28 

08 GHELLER & BRUM LTDA 00.0701.137/0001-
12 

Av. Santos Dumont, n.º 1991, Chácara 53, 
Araguaína - TO 

Quirografário R$ 6.840,72 

09 QUALIT DIST. DE PEÇAS 
AUTOMOTIVAS LTDA 

07.897174/0001-48 Av. Santos Dumont, n.º 1193, QD A, LT 08, Vila 
Cardoso, Araguaína - TO 

Quirografário R$ 13.829,56 

10 AUTO DIESEL DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA 

10.743.598/0001-62 Rua Caramuru, n.º 78, QD 208, LT 20, Setor 
Carajá, Araguaína - TO 

Quirografário R$ 5.177,37 

11 CRISTAL COMÉRCIO E 
DISTRIBUIDORA LTDA 

11.387338/0002-45 Av. Bernardo Sayão, n.º 1371, Sala 3, Vila 
Cearense, Araguaína -TO 

Quirografário R$ 6.454,60 

12 ATACADÃO DA CONSTRUÇAO B 
& R LTDA 

11.003991/0001-82 Rua 13 de Junho, n.º 676, Vila Rosário, Araguaína 
- TO 

Quirografário R$ 3.400,00 

13 DISTRIBUIDORA DE FERROS E 
AÇO LTDA 

33.204165/0001-34 Av. Cônego João Lima, n.º 735, Vila Rosario, 
Araguaína - TO 

Quirografário R$ 8.806,00 

14 COMANDO NORTE COMERCIO 
DE BATERIAS LTDA 

08.589497/0001-37 TO 50, Loteamento Coqueirinho 2ª Etapa, Palmas 
- TO 

Quirografário R$ 1.399,91 

15 SIMÃO FERRAMENTAS LTDA 11.944835/0001-16 Av. Cônego João Lima, n.º 22, Centro, Araguaína 
- TO 

ME R$ 285,00 

16 MORAIS & SOUZA LTDA 18.623448/0001-27 Av. Cônego João Lima, n.º 22, Centro, Araguaína 
- TO 

ME R$ 1.582,28 

17 REAL LATAS LTDA 11.882142/0001-46 Av. Santos Dumont, n.º 493, Bairro George 
Yunes, Araguaína - TO 

ME R$ 1.128,50 

18 F. DE ARAÚJO JUNIOR ME 38.143541/0001-41 Rua 14 de Dezembro, n.º 668, 2ºetapa, Araguaína 
- TO 

ME R$ 7.395,00 

19 JALAPÃO COM. E REP. DE 
FILTROS E LUBRIF. LTDA 

07.214419/0001-95 612 Sul, Alameda 7, n.º 57, QI-07, Plano Diretor 
Sul, Palmas - TO 

ME R$ 6.399,08 

20 SO RETENTORES COM DE 
PEÇAS PARA VEÍCULOS 

07.336499/0001-51 Av. Adevaldo de Morais, QD. 10, Lt. 15, Setor 
Rodoviário, Araguaína - TO 

ME R$ 601,30 

21 DIPAL DISTRIBUIDORA DE 
PARAFUSOS LTDA 

37.314754/0001-26 Av. Cônego João Lima, n.º 37, Entrocamento, 
Araguaína - TO 

ME R$ 435,83 

22 FRANCISCA DAS CHAGAS S. DA 
SILVA 

05.605918/0001-88 Avenida Cônego João Lima, n.º 49, Centro, 
Araguaína – TO 

ME R$ 524,31 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 15 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0002984-91.2022.8.27.2706 
Acusado: HELIO SANDRO DOS SANTOS SILVA 
Vítima: MARIVAN MENDES GRACIANO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s):  MARIVAN MENDES 
GRACIANO, brasileira, união estável, do lar, nascida no dia 24/06/1979, natural de Marabá-PA, filha de Rosalia Mendes Pereira 
e Salvador Graciano Ramos, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "Trata-se da denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado Tocantins, em 
desfavor de HELIO SANDRO DOS SANTOS SILVA, ao qual imputa a prática de fatos que, em tese, caracterizam violência 
doméstica de que trata a Lei nº 11.340/06, em que figura como vítima MARIVAN MENDES GRACIANO. Recebo a denúncia 
ofertada, sob o rito ordinário, uma vez que: a) atende ao disposto no artigo 41 do CPP; b) não se enquadra em qualquer dos 
casos do artigo 395 do mesmo diploma legal; c) lastreia-se em elementos de prova que evidenciam justa causa para a 
propositura da Ação Penal e narra de forma detalhada os fatos atribuídos ao denunciado, proporcionando-lhe oferecimento de 
defesa...". 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
PRAZO: 15(QUINZE) DIAS 
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado (a)  WALISON 
SILVA SOARES, brasileiro, natural de Araguaína/TO, nascido em 26.12.1996, filho de Adailto Joaquim Soares e de Maria 
Aparecida da Silva Cunha, CPF nº 608.733.283-96, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas 
do art. 147, caput, do Código Penal, sob os influxos da Lei n° 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 
00025449520228272706, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa 
começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do de  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 Defensor constituído. Na hipótese 
do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) 
acusado (a), 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. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0028288-97.2019.8.27.2706 
Acusado: LUCAS VIEIRA DA SILVA 
Vítima: RANA PRISCILA GAMA SIMIEMA VIEIRA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): RANA PRISCILA GAMA 
SIMIEMA VIEIRA, brasileira, casada, estudante, nascida aos 17/08/1988, natural de Araguaína - TO, filha de Rita de Cássia 
Gama Simiema e Hubson Hipolito Simiema, CPF n° 017.293.091-00, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que 
dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR LUCAS VIEIRA DA SILVA, brasileiro, 
divorciado, barbeiro, nascido aos 22/02/1981, natural de Mombaça-CE, filho de Osmano Florêncio da Silva e Maria José Vieira 
de Lima, CPF n° 000.153.761-09, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com implicações da Lei 
11.340/2006...Fica o acusado, portanto, condenado definitivamente à pena de 11 (onze) meses de detenção...". 
 
 

23 COFEMAR FERRAMENTAS 
ESPECIAIS AUTOMOTIVA 

07.904.594/0001-04 Av. Babaçulândia, n.º 602, Entroncamento, 
Imperatriz - MA 

ME R$ 375,00 

        TOTAL: R$ 
1.588.936,65 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0024739-16.2018.8.27.2706 
Acusado: ANTONIO DOS REIS VANGELICO DE OLIVEIRA 
Vítima: MIRIAN DA SILVA CASTRO 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): MIRIAN DA SILVA 
CASTRO, brasileira, solteira, do lar, nascida em 07/12/1986, RG: 115325999-8 SSP/MA, CPF: 047.794.821-94, filha de Pedro 
Castro Souza e Maria Barbosa da Silva Castro, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos 
autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 
parcialmente procedentes os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR ANTONIO DOS REIS VANGELICO DE 
OLIVEIRA, brasileiro, união estável, auxiliar de depósito, natural de Jurumenha - PI, nascido aos 06/01/1985, filho de Epifane 
Tomaz de Oliveira e Antonia Vangelica do Nascimento, portador do RG n° 2.495.979, CPF n° 017.762.603-84, como incurso nas 
sanções do artigo 129, § 9º, por duas vezes, artigo 148, § 1°, I, por diversas vezes, e art. 241-D, caput, da Lei 8.069/90, com as 
implicações da Lei n. 8.072/90 e Lei n. 11.340/2006...Desta feita, aplicando o concurso material, fica o acusado ANTONIO DOS 
REIS VANGELICO DE OLIVEIRA condenado às seguintes penas definitivas: a) 4 (quatro) anos e 25 (vinte e cinco) dias de 
reclusão; b) 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção; c) Multa no importe de 14 (quatorze) dias-multa na base de 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente na época do fato...". 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
A Excelentíssima Senhora, Doutora EMANUELA DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito titular da Comarca de Aurora do 
Tocantins/TO, no uso de suas atribuições legais. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por este meio, MANDA CITAR todos os herdeiros INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os 
termos da Ação de RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO SÓCIO – AFETIVA PÓS MORTEM cc PETIÇÃO HERANÇA cc 
ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO, n.º 0000419-86.2015.8.27.2711 - requerente: MANOEL MARIA DE JESUS e requeridos 
EVA ALVES VIEIRA e outros, para, querendo, apresentarem defesa que reputar cabível no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de revelia e as consequências legais. Tudo conforme  a decisão acostada ao evento 348. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MM.ª Juíza expedir o presente edital que será publicado no Diário da 
Justiça e afixado no placar do fórum local, na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, 
aos 05 de agosto de 2022 Eu, Zulmira da Costa Silva, Técnica judiciária, digitei. Documento eletrônico assinado por EMANUELA 
DA CUNHA GOMES, Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 989.15-22 
  
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 13 de setembro de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 13 de setembro de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da 
avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000020-54.2001.8.27.2713 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS EXECUTADOS: FERNANDES & MACHADO LTDA, CARLOS FONSECA MACHADO 
E LAURA MARIA FERNANDES MACHADO. ITEM 01: Matrícula 6.030, feita em 15 de marco de 1988, referente ao seguinte bem 
imóvel: Um lote urbano n° 05, da Quadra 105-S, situado à Rua Rio Verde, Loteamcnto Setor Sul, nesta cidade de Colinas do 
Tocantins/TO, com a área de 588,00m². sendo: 14.00 metros de frente para a Rua Rio Verde, 14.00 metros aos fundos, dividindo 
a vertente do Marajá, por 46,00 metros na lateral direita, dividindo com os lotes 1. 2. 3 e 4 e a esquerda com 38,00 metros 
dividindo com os lotes 6 e 7. O qual foi avaliado em R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). ITEM 02: Matrícula 6.031, feita em 15 
de março de 1988. referente ao seguinte bem imóvel: Um lote urbano n° 06, da Quadra 105-S, situado à Avenida Catalão, 
esquina com a Rua Rio Verde, Loteamento Setor Sul, nesta cidade de Colinas do Tocantins/TO, com a área de 390.00m², sendo: 
12.00 metros de frente para a Avenida Catalão, 14,00 metros aos fundos, dividindo com o lote n° 05; Por 26,00 metros na lateral 
direita dividindo com a Rua Rio Verde e 28,00 metros na lateral esquerda dividindo com o lote nº 07, com um canto quebrado de 
2.82 metros na esquina. Edificada sobre o mesmo: Uma Casa de Alvenaria sendo 01 Saia. 01 Cozinha, 02 Quartos. 01 Área nos 
fundos, 01 Banheiro, piso requeimado. coberta com telhas comuns, com água e energia. Bom estado de conservação. O qual foi 
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avaliado em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). ITEM 03: Matrícula 6.032, feita em 15 de marco de 1988, referente ao seguinte 
bem imóvel: Um lote urbano n° 01, da Quadra 105-S, situado à Avenida Tenente Delço da Fonseca, Loteamento Setor Sul, nesta 
cidade de Colinas do Tocantins/TO, com a área de 336.00m². sendo: 20,00 metros de frente para a dita Avenida. 4,00 metros 
aos fundos, dividindo com o lote n° 05, por  28.00 metros em cada uma de suas laterais, dividindo a direita com a vertente do 
Marajá e a esquerda com o lote n° 02. O foi avaliado em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). ITEM 04: Matrícula 6.033, feita em 15 
de março de 1988, referente ao seguinte bem imóvel: Um lote urbano n° 02 da Quadra 105-S, situado à Avenida Ten. Delço da 
Fonseca, nesta cidade de Colinas do Tocantins/TO, com a área de 392,00m², sendo: 14,00 metros de frente para a dita Av. 
14,00 metros aos fundos, dividindo com o lote n° 05, por 28,00 metros em cada uma de suas laterais, dividindo a direita com o 
lote n° 01 e a esquerda com o lote n° 03. O qual foi avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais). ITEM 05: Matrícula-6.034, 
feita em 15 de março de 1988, referente ao seguinte bem imóvel: Um lote urbano n° 03 da Quadra 105-S, situado à Avenida 
Tenente Delço da Fonseca, Loteamento Setor Sul, nesta cidade de Colinas do Tocantins/TO, com a área de 392,00m², sendo: 
14,00 metros de frente para a dita Avenida. 14,00 metros aos fundos, dividindo com o lote n° 05, por 28.00 metros em cada uma 
de suas laterais, dividindo a direita com o lote nº 02 e a esquerda com o lote n° 04. O qual foi avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e 
dois mil reais). ITEM 06: Matrícula 6.036. feita em 15 de março de 1988. referente ao seguinte bem imóvel: Um lote urbano de n° 
04, da Quadra 105-S, situado à Avenida tenente Delço da Fonseca, esquina com a Rua Rio Verde, no Loleamento Setor Sul, 
nesta cidade de Colinas do Tocantins/TO, com a área de 390,00m². Sendo: 12.00 metros de frente para a Av. Ten. Delço da 
Fonseca, 14,00 metros aos fundos, dividindo com o lote n° 05, Por 28.00 metros na lateral direita, dividindo com o lote n° 03 e 
26,00 metros na lateral esquerda dividindo com a Rua Rio Verde, com o canto quebrado de 2,82 metros na esquina. O qual foi 
avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). ITEM 07: Matrícula 6.035. feita em 15 de março de 1988, referente ao 
seguinte bem imóvel: Um lote urbano n° 07, da Quadra 105-S. situado à Av. Catalão, no loteamento Setor Sul, nesta cidade, com 
a área de 532.00m². Sendo: 14.00 metros de frente para a dita Avenida; 24.00 metros aos fundos, dividindo com o lote n° 05; por 
28.00 metros na lateral direita dividindo com o lote n° 06 e 30,00 metros na lateral esquerda dividindo com a vertente do Marajá. 
O qual foi avaliado em R$ 27.000.00 (vinte e sete mil reais). (transcrito aqui, conforme o laudo de avaliação realizado pelo Oficial 
de Justiça). VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais) LOCALIZAÇÃO DO BEM: 
Conforme descrito acima. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 952.092,68 (novecentos e cinquenta e dois mil, noventa dois 
reais e sessenta e oito centavos), conforme extrato emitido em 01/08/2022. *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. Ficarão por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no 
preço do lance: A. CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública – 
mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de 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. 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: 
1) 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 indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de 
pagamento do saldo. 2) 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 lance ou proposta mais conveniente. Será 
vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) 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. 4) 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 deste edital, 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 
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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 I - 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. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não 
cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 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). IV - 
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. V - 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. VI - 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. VII - 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. VIII - 
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. IX - 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). X - 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. XI - 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. XII - 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. XIII - 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 XIV -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. XV – 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, 
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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 
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 Corregedoria do TJ/TO), não 
inclusas no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta 
pública - mínimo de R$ 24,00 e máximo de 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. B) 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; C) 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 6.030: • R.02-M.6.030 – Em 02.08.1999 – PENHORA – DEVEDOR: 
FERNANDES E MACHADO LTDA. CREDORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de 
Penhora e Depósito, extraído dos Autos nº 347/95, datado de 28.06.1999, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca, de 
ordem do Dr. José Ribamar Mendes Júnior, MM. Juiz de Direito Substituto, nesta comarca. VALOR DA CAUSA: R$ 3.659,60 
(três mil seiscentos e cinqüenta e nove reais e sessenta centavos). DEPOSITÁRIA: Ivonete Aparecida Betiol. • R.03-M.6030 – 
Em 06.03.2001 – PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL. FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos Autos de Ação de Cobrança nº 
976/2001, datado de 05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca, de ordem do Dr. Zacarias Leonardo, MM. Juiz de 
direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. VALOR DA CAUSA: R$ 11.780,58 (onze mil e setecentos e oitenta reais e cinqüenta e 
oito centavos). DEPOSITÁRIA: Ivonete Aparecida Betiol. • R.04-M.6.030 - Em 24 de maio de 2021 - PENHORA - Nos Termos do 
Mandado nº 2609979, datado eletronicamente, assinado eletronicamente por João Lucas F. Souto - Estagiário, datada de 
23/04/2021, extraído do Processo n° 5000020 - 54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, Despacho/Decisão, datada 
de 08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, desta 
cidade de Colinas do Tocantins-TO e Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, assinado por Carlúcio 
Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de 
Machado & Fonseca LTDA, retro qualificada, fica PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia do débito 
exequendo, no importe de R$61.126,70 (sessenta e um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), tendo com 
devedores: FERNANDES E MACHADO LTDA, CGC nº 37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria Fernandes 
Machado. FIEL DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes Machado. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: R$33.000,00 
(trinta e três mil reais), valor de avaliação, conforme auto de penhora. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES 
NA MATRÍCULA Nº 6.031: • R.02-M.6031 – Em 06.03.2001 – PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima 
qualificada. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, 
extraído dos Autos de Ação de Cobrança nº 976/2001, datado de 05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca, de 
ordem do Dr. Zacarias Leonardo MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. VALOR DA CAUSA: R$ 11.780,58 
(onze mil e setecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos). DEPOSITÁRIA: Ivonete Aparecida Betiol. • R.03-M.6031 – 
Em 26.06.2001 – PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA 
NACIONAL ESTADUAL. FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos Autos de Ação nº 480/97, 
datado de 05.06.2001, em trâmite pela 1ª Vara Cível desta comarca, de ordem do Dr. José Ribamar MM. Juiz de direito. 
IMÓVEL: O objeto desta matrícula. VALOR DA CAUSA: R$ 1.800,85 (um mil e oitocentos reais e oitenta e cinco centavos). • 
R.04-M.6.031 - Em 24 de maio de 2021 - PENHORA - Nos Termos do Mandado nº 2609979, datado eletronicamente, assinado 
eletronicamente por João Lucas F. Souto - Estagiário, datada de 23/04/2021, extraído do Processo n° 5000020 - 
54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, Despacho/Decisão, datada de 08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. 
José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, desta cidade de Colinas do Tocantins-TO e Auto de 
Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de 
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Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Machado & Fonseca LTDA, retro qualificada, fica 
PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia do débito exequendo, no importe de R$61.126,70 (sessenta e 
um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), tendo com devedores: FERNANDES E MACHADO LTDA, CGC nº 
37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria Fernandes Machado. FIEL DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes 
Machado. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 6.032: • AV.03-M.6.032 – Em 
16.02.1993 – Para constar que, nos termos do título descrito no registro anterior, a doação dele objeto foi feita mediante condição 
resolutiva, onde o imóvel doado se destina à Instalação de uma fábrica de móveis, tendo a donatária assumido o compromisso 
de, no prazo máximo de doze meses, construir as obras necessárias ao exercício de suas atividades, sob pena de automática 
revogação da doação. Esta cláusula consta do referido título, em cumprimento do disposto na Lei Municipal nº 480, de 
23.03.1.992, visando atender ao contido no Art. 17, I f, e 170, II da Lei Orgânica Municipal. • R.04-M.6032 – Em 06.03.2001 – 
PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 
FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos Autos de Ação de Cobrança nº 976/2001, datado de 
05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca de ordem do Dr. Zacarias Leonardo MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O 
objeto desta matricula. VALOR DA CAUSA: R$ 11.780,58 (onze mil e setecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos). • 
R.05-M.6.032 - Em 24 de maio de 2021 - PENHORA - Nos Termos do Mandado nº 2609979, datado eletronicamente, assinado 
eletronicamente por João Lucas F. Souto - Estagiário, datada de 23/04/2021, extraído do Processo n° 5000020 - 
54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, Despacho/Decisão, datada de 08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. 
José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, desta cidade de Colinas do Tocantins-TO e Auto de 
Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de 
Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Machado & Fonseca LTDA, retro qualificada, fica 
PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia do débito exequendo, no importe de R$61.126,70 (sessenta e 
um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), tendo com devedores: FERNANDES E MACHADO LTDA, CGC nº 
37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria Fernandes Machado. FIEL DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes 
Machado. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 6.033: • AV.03-M.6.033 – Em 
16.02.1993 – Para constar que, nos termos do título descrito no registro anterior, a doação dele objeto foi feita mediante condição 
resolutiva, onde o imóvel doado se destina à Instalação de uma fábrica de móveis, tendo a donatária assumido o compromisso 
de, no prazo máximo de doze meses, construir as obras necessárias ao exercício de suas atividades, sob pena de automática 
revogação da doação. Esta cláusula consta do referido título, em cumprimento do disposto na Lei Municipal, nº 480, de 
23.03.1.992, visando atender ao contido no Art. 17, I, f e 170, II da Lei Orgânica Municipal. • R.04-M.6033 – Em 06.03.2001 – 
PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 
FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos Autos de Ação de Cobrança nº 976/2001, datado de 
05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca de ordem do Dr. Zacarias Leonardo MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O 
objeto desta matricula. VALOR DA CAUSA: R$ 11.780,58 (onze mil e setecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos). • 
R.05-M.6.033 - Em 24 de maio de 2021 - PENHORA - Nos Termos do Mandado nº 2609979, datado eletronicamente, assinado 
eletronicamente por João Lucas F. Souto - Estagiário, datada de 23/04/2021, extraído do Processo n° 5000020 - 
54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, Despacho/Decisão, datada de 08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. 
José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, desta cidade de Colinas do Tocantins-TO e Auto de 
Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de 
Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Machado & Fonseca LTDA, retro qualificada, fica 
PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia do débito exequendo, no importe de R$61.126,70 (sessenta e 
um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), tendo com devedores: FERNANDES E MACHADO LTDA, CGC nº 
37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria Fernandes Machado. FIEL DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes 
Machado. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 6.034: • AV.03-M.6.034 – Em 
16.02.1993 – Para constar que, nos termos do título descrito no registro anterior, a doação dele objeto foi feita mediante condição 
resolutiva, onde o imóvel doado se destina à Instalação de uma fábrica de móveis, tendo a donatária assumido o compromisso 
de, no prazo máximo de doze meses, construir as obras necessárias ao exercício de suas atividades, sob pena de automática 
revogação da doação. Esta cláusula consta do referido título, em cumprimento do disposto na Lei Municipal, nº 480, de 
23.03.1.992, visando atender ao contido no Art. 17, I f, e 170, II da Lei Orgânica Municipal. • R.04-M.6034 – Em 06.03.2001 – 
PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. 
FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos Autos de Ação de Cobrança nº 976/2001, datado de 
05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca de ordem do Dr. Zacarias Leonardo MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O 
objeto desta matricula. VALOR DA CAUSA: R$ 11.780,58 (onze mil e setecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos). 
DEPOSITÁRIA: Ivonete Aparecida Betiol. • R.05-M.6.034 - Em 24 de maio de 2021 - PENHORA - Nos Termos do Mandado nº 
2609979, datado eletronicamente, assinado eletronicamente por João Lucas F. Souto - Estagiário, datada de 23/04/2021, 
extraído do Processo n° 5000020 - 54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, Despacho/Decisão, datada de 
08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, desta cidade 
de Colinas do Tocantins-TO e Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, assinado por Carlúcio Pereira de 
Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Machado & 
Fonseca LTDA, retro qualificada, fica PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia do débito exequendo, no 
importe de R$61.126,70 (sessenta e um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), tendo com devedores: FERNANDES 
E MACHADO LTDA, CGC nº 37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria Fernandes Machado. FIEL 
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DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes Machado. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: R$22.000,00 (vinte e dois mil 
reais), valor de avaliação, conforme auto de penhora. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA 
Nº 6.036: • AV.03-M.6.036 – Em 16.02.1993 – Para constar que, nos termos do título descrito no registro anterior, a doação dele 
objeto foi feita mediante condição resolutiva, onde o imóvel doado se destina à Instalação de uma fábrica de móveis, tendo a 
donatária assumido o compromisso de, no prazo máximo de doze meses, construir as obras necessárias ao exercício de suas 
atividades, sob pena de automática revogação da doação. Esta cláusula consta do referido título, em cumprimento do disposto 
na Lei Municipal, nº 480, de 23.03.1.992, visando atender ao contido no Art. 17, I f, e 170, II da Lei Orgânica Municipal. • R.04-
M.6036 – Em 06.03.2001 – PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA 
PÚBLICA ESTADUAL. FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e Depósito, extraído dos Autos de Ação de Cobrança 
nº 976/2001, datado de 05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta comarca de ordem do Dr. Zacarias Leonardo, MM. Juiz 
de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matricula. VALOR DA CAUSA: R$ 11.780,58 (onze mil e setecentos e oitenta reais e 
cinqüenta e oito centavos). • R.05-M.6036 - Em 10 de maio de 2007 - ARRESTO - Nos Termos do Auto de Arresto e Avaliação, 
datado de 09.05.2007 e Mandado de Execução Fiscal, processo n° 1.159/01, de ordem do Dr. Roniclay Alves Morais, MM. Juiz 
de Direito da 1ª Vara Civil, de Colinas do Tocantins-TO, foi decretado o ARRESTO do imóvel, objeto desta matrícula, a favor da 
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, com sede em Colinas do Tocantins-TO, em garantia do crédito exequendo, no importe de R$ 
23.067,44 (vinte e três mil sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos). • R.06-M.6.036 - Em 24 de maio de 2021 - 
PENHORA - Nos Termos do Mandado nº 2609979, datado eletronicamente, assinado eletronicamente por João Lucas F. Souto - 
Estagiário, datada de 23/04/2021, extraído do Processo n° 5000020 - 54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, 
Despacho/Decisão, datada de 08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito 
da 1ª Vara Cível, desta cidade de Colinas do Tocantins-TO e Auto de Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, 
assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula 
de propriedade de Machado & Fonseca LTDA, retro qualificada, fica PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em 
garantia do débito exequendo, no importe de R$61.126,70 (sessenta e um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), 
tendo com devedores: FERNANDES E MACHADO LTDA, CGC nº 37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria 
Fernandes Machado. FIEL DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes Machado. BASE DE CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS: 
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), valor de avaliação, conforme auto de penhora. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES 
CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 6.035: • R.02-M.6035 – Em 06.03.2001 – PENHORA: DEVEDORA: MACHADO & FONSECA 
LTDA, acima qualificada. CREDORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. FORMA DO TÍTULO: Mandado e Auto de Penhora e 
Depósito, extraído dos Autos de Ação de Cobrança nº 976/2001, datado de 05.03.2001, em trâmite pela 2ª Vara Cível desta 
comarca, de ordem do Dr. Zacarias Leonardo, MM. Juiz de Direito. IMÓVEL: O objeto desta matrícula. VALOR DA CAUSA: R$ 
11.780,58 (onze mil e setecentos e oitenta reais e cinqüenta e oito centavos). DEPOSITÁRIA: Ivonete Aparecida Betiol. • R.03-
M.6.035 - Em 24 de maio de 2021 - PENHORA - Nos Termos do Mandado nº 2609979, datado eletronicamente, assinado 
eletronicamente por João Lucas F. Souto - Estagiário, datada de 23/04/2021, extraído do Processo n° 5000020 - 
54.2001.8.27.2713/TO – Ação de Execução Fiscal, Despacho/Decisão, datada de 08/04/2021, assinado eletronicamente pelo Dr. 
José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, desta cidade de Colinas do Tocantins-TO e Auto de 
Penhora, Avaliação e Depósito, datado de 20/05/2021, assinado por Carlúcio Pereira de Arruda - Oficial de Justiça/Ad-Hoc de 
Colinas do Tocantins-TO, o imóvel objeto desta matricula de propriedade de Machado & Fonseca LTDA, retro qualificada, fica 
PENHORADO a favor do ESTADO DO TOCANTINS, em garantia do débito exequendo, no importe de R$61.126,70 (sessenta e 
um mil e cento e vinte e seis reais e setenta centavos), tendo com devedores: FERNANDES E MACHADO LTDA, CGC nº 
37.415.023/0001-77, Carlos Fonseca Machado e Laura Maria Fernandes Machado. FIEL DEPOSITÁRIA: Laura Maria Fernandes 
Machado. 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: FERNANDES & MACHADO LTDA, CARLOS FONSECA 
MACHADO E LAURA MARIA FERNANDES MACHADO, 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, se por 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: ESTADO DO 
TOCANTINS, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810, e 
para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e fixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO. 
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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 0004941-14.2019.8.27.2713/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS 
RÉU: ROMAO DOS SANTOS ALMEIDA 
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 0004941-14.2019.8.27.2713, chave n° 982707261719, em que figuram 
como partes MUNICÍPIO DE COLINAS DO TOCANTINS contra ROMAO DOS SANTOS ALMEIDA, sendo pelo Meritíssimo 
Juiz determinado a expedição do presente, conforme segue: CITA-SE o executado ROMAO DOS SANTOS ALMEIDA, 
atualmente com endereço incerto e não sabido, para 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$ 2.455,68 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos), 
débito referente a(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20180001199, 20180003160, 20180005433, 20180009337, 
20180009338, 20180009339, inscrito no Cadastro Municipal de Contribuintes sob o número 11144 , já corrigida monetariamente. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 24 de agosto de 2022. Eu, Thays Joanna Gonçalves 
Berlanda, Estagiária, subscrevi. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
AUTOS N°: 00014996320218272715 chave de acesso nº. 295209173621 
Ação: AÇÃO INDENIZATÓRIA 
Requerente: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO SISAL 
Requerido: AGROPECUARIA E PRESTADORA NOGUEI 
FINALIDADE: INTIMAR o representante lega da empresa requerente ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PRODUÇÃO E 
COMERCIALIZAÇÃO DO SISAL, da SENTENÇA prolatada no evento 8 dos referidos autos, conforme teor da parte conclusiva a 
seguir transcrita: “ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 330, inciso I c/c o art. 485, inciso I, ambos do  Código de 
Processo Civil, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL; por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 
MÉRITO.7. CONCEDO a gratuidade da justiça, portanto, inexigibilidade das custas suspensa. Sem condenação em 
honorários, diante da não formação da relação processual.8. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Com o trânsito em 
julgado,  ARQUIVE-SE com as cautelas legais.9. Cristalândia/TO, data no sistema e-Proc.ESTA SENTENÇA SERVE DE 
MANDADO.” 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Editais 
EDITAL Nº 6221538 
EDITAL INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da 
Fazenda Pública e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital, com prazo de 10 (dez) dias virem  ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório do Juizado Especial Cível nº 0002628-71.2019.8.27.2716, Requerido: THIAGO DO CARMO 
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o n° 413.940.718-25, RG 9008097009411, estando atualmente em lugar 
incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor da SENTENÇA proferida 
nos autos. Isto posto, e pelo mais que dos autos consta, DECLARO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com fincas no art. 53, § 4º 
da Lei 9.099/95. Autorizo a remessa dos autos à COJUN para atualização do débito, devendo a Serventia, em seguida,  expedir 
a certidão de crédito em favor da empresa exequente, com as cautelas de estilo. Para conhecimento de todos será publicado o 
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis/TO , 
Estado do Tocantins, aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (23/08/2022). Eu_ Bárbara Cardoso 
Dias– Servidora de Secretaria, que o digitei e subscrevi. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR. 
Juiz de Direito 
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FILADÉLFIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  
Ação de Execução Fiscal nº 0000425-38.2016.8.27.2718/TO 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): 
ADRIANO MODESTO DE SOUSA portador do CPF nº 006.765.671-42, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n.º 0000425-38.2016.8.27.2718, que lhe move o 
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 
pagamento do débito com juros, multa de mora e encargos indicados na CERTIDÃO de Dívida Ativa, ou garantir a execução na 
forma do art. 9º da Lei nº. 6.830/80. Em não sendo efetuado o pagamento nem garantir a execução, expeça-se mandado de 
penhora e avaliação, penhorando-se tantos bens do devedor quantos se mostrarem necessários ao pagamento do objeto da 
execução, conforme ordem preferencial estabelecida no art. 11 da lei de execução fiscal. Se a penhora recair sobre imóvel, 
intime-se também o cônjuge do executado. Cientifique-se o executado de que o prazo de embargos é de 30 (trinta) dias, e que 
nos termos do §1º do art. 16 da lei de execução fiscal, os embargos somente serão admitidos após a garantia da execução. Tudo 
em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Deverá a serventia atentar-se ao disposto no inciso I do art. 8º da Lei nº. 
6.830/90, segundo o qual "a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por 
outra forma". Se for por oficial de justiça, fica dispensado o recolhimento de despesas de diligências, conforme Resolução 153 do 
CNJ. Cumpra-se.)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será com duas 
publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico e afixado no placar do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Filadélfia/TO, 25 de agosto de 2022. Eu, (Luzia Freitas Miranda), digitei e 
conferi. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação prazo: 15 (quinze) dias  
AUTOS AÇÃO PENAL N° 0000524-97.2019.8.27.2719 
Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: GENIVALDO RODRIGUES 
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº. 0000524-97.2019.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o 
denunciado: GENIVALDO RODRIGUES, brasileiro, convivente, nascido em 05/05/1971, natural de Ribamar Fiquene/MA, 
portador do RG n° 00001641272 SSP/MA, inscrito no CPF sob o nº 471.730.763-15, filho de Maria do Socorro Rodrigues, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso na sanção do artigo 331, caput, do Código Penal. Como este, encontra-
se em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo 
presente, para no prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-
A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 25 de agosto de 2022. Eu, Mauro Leite 
Oliveira Júnior, Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 
 

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

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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. 0003048-
90.2021.8.27.2721 , ajuizada por SOLANGE RODRIGUES VARGAS em desfavor JURANI RODRIGUES VARGAS, brasileira, 
solteira, nascida aos 05/09/1973, RG n. 637.320 SEJSP-TO, residente e domiciliada na Rua da Liberdade, 2781, Setor Alvorada 
II, nesta cidade de Guaraí, feito julgado procedente e decretada a interdição da requerida, portadora de doença mental (CID F 
78.1), atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, retardo mental e crises convulsivas até os 10 anos de idade, relativamente 
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incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil e comercial, sendo lhe nomeada CURADORA a Sra. SOLANGE 
RODRIGUES VARGAS, brasileira, solteira, doméstica, RG, n. 1.640.634-SSP-TO; CPF n. 022.386.521-40, legalmente 
compromissada perante este Juízo, nos termos da r. sentença – evento 76, que, em resumo, tem o seguinte teor: 
SENTENÇA: “(...) Posto isso,  julgo procedente o pedido inicial para confirmar a liminar e decretar a interdição de JURANI 
RODRIGUES VARGAS, 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, por ser portador de doença mental grave. Nomeio como curadora 
da interditanda, a senhora SOLANGE RODRIGUES VARGAS, brasileira, solteira, doméstica, portadora do RG/CI, n.° 1.640.634-
SSP-TO; inscrita no CPF/MF, n.° 022.386.521-40, com telefone de contato n.° 63-9-9250-2426; 63-9- 9134-3924 (WhatsApp), 
residente e domiciliada na Rua da Liberdade, n.° 2781, Setor Alvorada II, nesta cidade de Guaraí, Estado do Tocantins, que não 
poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem 
autorização judicial. Fica advertida ao curador 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 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. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico 
assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito. Aos 22 de julho de 2022. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (05/08/2022). Eu, Leticia de Melo Ribeiro, 
estagiária, digitei. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi a presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 

 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
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. 0003214-
25.2021.8.27.2721, ajuizada por JOÃO CARNEIRO GUIMARÃES, em desfavor RAIMUNDO GUIMARAES ALMEIDA, brasileiro, 
viúvo, aposentado, RG n. 1.041.567 SSP/TO, CPF n. 099.828.761-04, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, 2559, 
Centro, Guaraí/TO; feito julgado procedente e decretada a interdição do requerido, por ter sofrido acidente vascular cerebral 
isquêmico e ser portador de hipertensão arterial sistêmica, relativamente incapaz para exercer pessoalmente os atos da vida civil 
e comercial, sendo lhe nomeado CURADOR o Sr. JOÃO CARNEIRO GUIMARÃES, legalmente compromissada perante este 
Juízo, nos termos da r. sentença – evento 67, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) "Com essas 
considerações, julgo PROCEDENTE o pedido e confirmo a liminar deferida para, decretar a interdição de RAIMUNDO 
GUIMARAES ALMEIDA, 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, devido acidente vascular 
cerebral isquêmico, é portador de hipertensão arterial sistêmica (CID 10 - I69), tudo conforme o laudo juntado aos autos.Nomeio 
curador do interditando, o Senhor JOÃO CARNEIRO GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, autônomo, portador da CIRG n°.1035144 
SSP/TO, inscrito no CPF n° 233.489.841-49, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, nº 2559, Centro, Guaraí - TO, que não 
poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem 
autorização judicial. Fica advertida ao curador 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. P.R.I.C. Guaraí-TO, data pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito." Aos 02/08/2022. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 
09/8/2022. Eu, Leticia de Melo Ribeiro, estagiária, digitei e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi o 
presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
JUIZ DE DIREITO 
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GURUPI 
3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
CITANDO: MASTER AGROPECUARIA LTDA e LOURIVAL PEREIRA BISPO, CPF/CNPJ nº 13573041000119 e 52056694115 
atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação de Monitória que lhe é proposta por LUCAS JOAQUIM DA 
SILVA JÚNIOR, (quinze) dias, pagar a quantia devida ou embargar,  bem como os honorários advocatícios fixados no percentual 
de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, ciente de que cumprida a obrigação ficará isenta de custas, e caso não 
haja o pagamento, nem o oferecimento de embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.  REQUERENTE: 
LUCAS JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR. REQUERIDO: MASTER AGROPECUARIA LTDA e LOURIVAL PEREIRA BISPO. AÇÃO: 
Monitória. Processo: nº 0000645-48.2021.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho 
de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi. 
 

Cepema 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000261-97.2021.8.27.2722 REEDUCANDO(A): DORIVAN PONATOJA DOS SANTOS Atendendo a 
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a) 
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 11 de outubro de 2022 às 14h30min. Gurupi, 25 de 
agosto de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000277-51.2021.8.27.2722 REEDUCANDO(A): GENISSON CONCEIÇÃO ALVES Atendendo a 
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a) 
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 11 de outubro de 2022 às 15h30min. Gurupi, 25 de 
agosto de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000203-94.2021.8.27.2722 REEDUCANDO(A): ROMERITO OLIVEIRA DA SILVA Atendendo a 
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a) 
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 15 de setembro de 2022 às 14h30min. Gurupi, 25 de 
agosto de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
EXECUÇÃO PENAL N.º: 5000327-77.2021.8.27.2722 REEDUCANDO(A): CAMARGO PEREIRA DA SILVA Atendendo a 
determinação da Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Cepema, intimo o(a) reeducando(a) 
supramencionado(a) para audiência admonitória a ser realizada no dia 29 de setembro de 2022 às 15h30min. Gurupi, 25 de 
agosto de 2022. Eu, Paulo Fernando Borges Almeida, Analista da Cepema – Gurupi/TO, lavrei o presente e o inseri. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2018/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 24 de agosto de 2022 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece o plantão judicial de 1º Grau aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido 
das 18h do dia 02 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 30 de setembro de 2022. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro  da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc., 
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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, 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 Revoga a Resolução nº 12, de 
21 de agosto de 2012; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 8 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 16 de maio de 2019, a que altera o §4º acrescido no artigo 12 
da Resolução nº 2, de 21 de março de 2019, que alterou a Resolução nº 46, de 7 de dezembro de 2017, a que disciplina o 
Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins - (SEI 19.0.000010987-0); 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do 
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, conforme SEI n° 20.0.000019641-0; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
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CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do 
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 3 ( Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) 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 ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por órgão 
judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 8h às 11h59min, 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, das 18h00min às 11h59min 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 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020). 
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 neste 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. 4º. Ficam designados o Dr. MÁRCIO SOARES DA CUNHA, matrícula n° 290347, MM. Juiz de Direito e a 
servidora KARYNNE FRASÃO MOREIRA?, matrícula n° 353331, Chefe de Secretaria, lotados na Comarca de Palmeirópolis - 
TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo 
período compreendido das 18h do dia 02 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 09 de setembro de 2022. 
§ 1º. A Escrivã plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 ?8458-4503. 
Art. 5º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, SAMUEL SANTOS SILVA matrícula n° 90063, para responder pelo 
plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, matrícula 
n° 352488, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 02 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 09 de setembro de 2022. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  SAMUEL SANTOS SILVA, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9222-6304; 
§ 2º. A Oficial de Justiça plantonista HEIDYLAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA, poderá ser localizada por meio do 
telefone (63) 9 9292-8633. 
Art. 6º. Ficam designados a Dra. ANA PAULA ARAÚJO AIRES TORÍBIOS, matrícula 352441, MMª. Juíza de Direito e o 
servidor ALAN BARBOSA VOGADO, matrícula 352531, Chefe de Secretaria, lotados na Comarca de Peixe - TO, responsáveis 
pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período 
compreendido das 12h do dia 09 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 16 de setembro de 2022. 
§ 1º. O Escrivão plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9210-0504?. 
Art. 7º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ROMEU OLIVEIRA REIS, matrícula n° 258339, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e OSMAR TEIXEIRA LOPES, matrícula n° 60075, para 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5257 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2022 32 

 

 
 

responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 12h do dia 09 de 
setembro de 2022 às 11h59mim do dia 16 de setembro de 2022. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista ROMEU OLIVEIRA REIS, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9983-8355; 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista OSMAR TEIXEIRA LOPES, matrícula n° 60075, poderá ser localizado por meio do 
telefone (63) 9 9229-2125. 
Art. 8º. Ficam designados o Dr. BALDUR ROCHA GIOVANNINI?, matrícula 290347, MM. Juiz de Direito e o servidor DIEGO 
CRISTIANO INÁCIO DE SÁ SILVA, matrícula n° 352622, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na 1ª Vara Criminal da 
Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 16 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 23 de setembro 
de 2022. 
§ 1º. O Escrivão plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9954-5805?. 
Art. 9º. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, matrícula n° 182938, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula 
n° 172844, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 16 de setembro de 2022 às 11h59mim do dia 23 de setembro de 2022. 
§ 1º. A Oficial de Justiça plantonista  MARIA CRISTINA FRANCO BORGES, poderá ser localizada por meio do telefone (63) 
9 8414-9383; 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 10. Ficam designadas a Dra. ODETE BATISTA DIAS ALMEIDA, matrícula n° 352439, MMª. Juíza de Direito, lotada na Vara 
de Execuções Penais da Comarca de Gurupi - TO e a servidora CLÁUDIA ROMÃO NICÉZIO, matrícula 100584, Escrivã Judicial, 
lotada no Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no 
Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 23 de setembro de 2022 
às 11h59mim do dia 30 de setembro de 2022. 
§ 1º. A Escrivã plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 9954-5805?. 
Art. 11. Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, matrícula n° 
216165, para responder pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ELCIANE ALEX FRANCINO, 
matrícula n° 122960, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 19 de agosto de 2022 às 11h59mim do dia 26 de agosto de 2022. 
§ 1º. O Oficial de Justiça plantonista  ELIAS ROBERTO LOURENÇO JÚNIOR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 
9 8403-0452; 
§ 2º. O Oficial de Justiça plantonista ELCIANE ALEX FRANCINO, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 9216-5334. 
Art. 12. Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante 
da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a 
indispensável publicidade. 
Art. 13. O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO, será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 14. Os Secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, são 
responsáveis pelo cadastro no sistema eGESP, das horas trabalhadas pelos servidores Plantonistas, vinculados a sua Comarca, 
imediatamente ao término do Plantão Regional. 
Art. 15. 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. 16. Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e 
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
Art. 17. INFORMAR o contato do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins do Plantão judicial sobre assuntos da 
saúde pública e demais contatos regionais informados no SEI nº 22.0.000013561-9, pasta I - ao Servidor Plantonista: 
I - Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde - SES-TO: Telefone de plantão do Jurídico: (63) 99966-4032 e-mail: 
gerenciajudicial@saude.to.gov.br; 
I - Regulação da SES: Telefone de plantão da Central de Leitos /Regulação: (63) 99996-4457, (63) 3218-17775 e 3218-3270, e-
mail: spas.sesau18@gmail.com. 
Art. 18. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para 
ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO 
Juíza de Direito e Diretora do Foro 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
AUTOS N°:3788/01 
PRAZO DE 15 DIAS 
RECORRENTE:TEXACO BRASIL LTDA 
ADVOGADOS: HUGO DAMASCENO TELES - OABIGO 22028-A E OUTROS 
RECORRIDO: COMTRAGO COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES EM GOIAS 
ADVOGADOS:ANUAR JORGE AMARAL CURY - OAB/TO 472-A E OUTROS 
FICAM AS PARTES INTIMADAS QUE OS AUTOS ACIMA RETORNARAM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E SE 
ENCONTRAM NESSA SECRETARIA CIVEL DA COMARCA DE PALMAS. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0037121-98.2020.8.27.2729 
AUTOR: GILVAN PEREIRA VALERIO - CPF: 00343859165 
RÉU: DONALDO CARNEIRO BRAGA - CPF: 03490443179 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0037121-98.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por GILVAN 
PEREIRA VALERIO em desfavor de DONALDO CARNEIRO BRAGA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida DONALDO CARNEIRO BRAGA, CPF: 03490443179, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, 
conforme determinado no Despacho do evento 122.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS:0043189-30.2021.8.27.2729 
AUTOR: RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA AMORIM - CPF: 02729398112 
AUTOR: ALESSANDRO FERREIRA AMORIM - CPF: 01877928100 
RÉU: REINALDO PIRES QUERIDO - CPF: 12554332134 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0043189-30.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por RAIMUNDA PEREIRA DA 
SILVA AMORIM e ALESSANDRO FERREIRA AMORIM em desfavor de REINALDO PIRES QUERIDO, e que por este meio, 
procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem 
conhecimento da presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: Lote 10 01 
E5, com área de 374 m2 (trezentos e setenta e quatro metros quadrados), Palmas – TO, com as seguinte medidas e 
confrontações: frente medindo 18,70 m², confrontando coma Via de Acesso: lateral direita medindo 20,000 m², confrontando com 
a Fazenda Janaína, fundo medindo 18,70, confrontando com o Lote 10/01-F, lateral esquerdo medindo 20,00 m², confrontando 
com o lote 10/01-E4, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, 
oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, 
conforme determinado no Despacho do evento 23.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0023644-13.2017.8.27.2729 
AUTOR: GILBERTO MONTEIRO DA ROCHA - CPF: 06709447855 
RÉU: SONIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 09708721867 
RÉU: SALVADOR PRADO DOS SANTOS - CPF: 02859148809 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0023644-13.2017.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por GILBERTO 
MONTEIRO DA ROCHA em desfavor de SONIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS e SALVADOR PRADO DOS SANTOS, e que 
por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida SONIA MARIA DA SILVA DOS SANTOS, CPF: 09708721867 e 
SALVADOR PRADO DOS SANTOS, CPF: 02859148809, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, 
conforme determinado no Despacho do evento 121.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0042095-81.2020.8.27.2729 
AUTOR: NATYELE RODRIGUES BARBOSA - CPF: 04254572140 
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RÉU: LELIO ARAUJO SILVA 05642420127 - CNPJ: 31017481000171 
RÉU: LUCAS VINICIUS CANDIDO SOUSA - CPF: 70383202116 
RÉU: LELIO ARAUJO SILVA - CPF: 05642420127 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0042095-81.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por NATYELE 
RODRIGUES BARBOSA em desfavor de LELIO ARAUJO SILVA 05642420127, LUCAS VINICIUS CANDIDO SOUSA e LELIO 
ARAUJO SILVA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida LELIO ARAUJO SILVA 05642420127, CNPJ: 
31017481000171, LUCAS VINICIUS CANDIDO SOUSA, CPF: 70383202116 e LELIO ARAUJO SILVA, CPF: 05642420127, 
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 
(quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, 
em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 112.SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
De ordem da O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, 
se processam os autos da Ação de Procedimento Comum Cível , registrada sob n.º 0006900-40.2017.8.27.2729, interposta por 
MARIA SOLANGE DE LIMA RIBEIRO e DAVI FERNANDES DE LIMA RIBEIRO em desfavor de DANIEL APARECIDO 
FERNANDES FERREIRA, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima 
descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter 
afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 17 de agosto de 2022, 
Selma T. A. Marçal, Técnica Judiciária digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
De ordem da O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, 
se processam os autos da Ação de Guarda de Família , registrada sob n.º 0010573-36.2020.8.27.2729, interposta por INÊS 
MARIA PEREIRA DE ABREU DOS SANTOS em desfavor de VERA LÚCIA DE OLIVEIRA SOARES e GERALDO PEREIRA DE 
ABREU, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, 
em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar 
onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. 
Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, Palmas 17 de agosto de 2022, Selma T. A. Marçal - 
Técnica Judiciária digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
De ordem da O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, 
se processam os autos da Ação de Cumprimento de sentença, registrada sob n.º 0018561-45.2019.8.27.2729, interposta por 
ERLIR FURTADO CORREIA e ARTHUR FURTADO FREIRE DE SOUZA em desfavor de MARCOS ROBERTO FREIRE DE 
SOUZA, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, bem 
como, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o valor do débito reclamado na inicial, provar que a quitação já ocorreu ou justificar 
a impossibilidade de efetuá-la, sob pena de protesto judicial da decisão, além de ser decretada a sua prisão (§§ 1º e 3º do art. 
528 do NCPC) pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 19 da Lei nº. 5.478/68, uma vez que se trata de 
norma especial, a qual prevalece sobre a norma geral. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 17 de agosto de 2022, Selma T. A. 
Marçal - Técnica Judiciária digitou. 
 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0034437-40.2019.8.27.2729 Ação. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) 
Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processaram os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em, declarou em definitivo a 
interdição civil de NADIA GOMES MARTINS,  em razão de possuir síndrome de Down, com déficit neurológico e mental, tendo 
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sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, MARILEIDE GOMES MARTINS, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) no Quadra 303 Norte, Alameda 10, Lote 24, município de Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 
10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. 
Palmas/TO, . Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0026649-43.2017.8.27.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de 
Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram 
os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 03/03/2020, declarou em definitivo a 
interdição civil de JULYANNE ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA FONTOURA ,  em razão de possuir hipotireoidismo (CID 
F90.1), autismo (CID F84), retardo mental grave (F72) e transtorno hipercinético de conduta (E039), tendo sido nomeado(a) 
como curador(a) para todos os atos da vida civil, IVANY RODRIGUES ALVES, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no Quadra 
508 Norte, Alameda 02, HM2, Lote 01, Residencial San Pietro, Bloco B, apartamento 306 B, Palmas/TO. E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, 24 de abril de 2020. Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0034701-28.2017.8.27.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Valdemir Braga de Aquino Mendonça, 
MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo 
Cartório, se processaram os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 17/09/2019, 
declarou em definitivo a interdição civil de ANTONIO PEREIRA RÊGO,  em razão de possuir (CID-10 G30) e (CID S- 72), tendo 
sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, NICODEMOS PEREIRA RÊGO e IVONE PEREIRA REGO, 
brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no . E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 24 de abril de 2020 Eu, Selma T. A. 
Marçal - Técnica Judiciária, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0001201-34.2018.8.27.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de 
Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram 
os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 30/03/2020, declarou em definitivo a 
interdição civil de CARMEM ABEGAIR IBALDO TRINDADE,  em razão de possuir a CID. 1.10 - Hipertensão essencial (primária), 
I64 - Acidente vascular cerebral, não especificado como hemorrágico ou isquêmico, TOS - Fratura da coluna, nível não 
especificado e G30 - Doença de Alzheimer, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, SUYAN 
TRINDADE OLIVEIRA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) QD. 108 Norte, Alameda 14, Lote 32 - Palmas-TO . E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três 
vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no 
placar do Fórum local. Palmas/TO, 14 de abril de 2021. Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0019256-33.2018.827.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de 
Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram 
os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 06 de setembro de 2018, declarou em 
definitivo a interdição civil de MARIA VITÓRIA ANTÔNIA FERNANDES PEREIRA GONZAGA DA SILVA , em razão de possuir 
hidrocefalia (CID - 10G919), retardo mental (CID - 10F78), diabetes mellitus (CID - 10E11) e obesidade (CID - 10E66 , tendo sido 
nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, JOSECY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) na Rua Belém, Quadra 48, Lote 16, 16 - - AURENY II - 77000000 - Palmas - TO". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(ddez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, 07/11/2018. Eu, SELMA TERRA ALVES MARÇAL, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0023271-45.2018.827.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de 
Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram 
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os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em, declarou em definitivo a interdição civil 
de EUZIRENE PAULINA DA SILVA AMORIM , em razão de possuir (CID 10, G82.4), tendo sido nomeado(a) como curador(a) 
para todos os atos da vida civil, GERCIONE DA SILVA AMORIM, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Fazenda Amorim, 0 
fazenda - Rua 18, Quadra 03, Lote, 21 - Taquaralto - 77615000 - Palmas - TO". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(ddez) dias, 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 
11/06/2019. Eu, SELMA TERRA ALVES MARÇAL, digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0038951-36.2019.8.27.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) Luciano Rostirolla, MM(a) Juiz(a) de 
Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram 
os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 02/02/2021, declarou em definitivo a 
interdição civil de GERCILIO SILVA MACHADO,  em razão de possuir debilidade fisica e menteal, tendo sido nomeado(a) como 
curador(a) para todos os atos da vida civil, SOLANGE MARIA DA SILVA ARAÚJO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na 
Quadra 1106 Sul, Alameda 10, Casa 07, município de Palmas TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 14 de abril de 
2021. Eu, Selma T. A. Marçal-Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0001918-41.2021.8.27.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) 
de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processaram os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 08/07/2021, declarou em 
definitivo a interdição civil de CARLOS EUGENIO DA SILVA,  em razão de possuir AVC-h, piora no qadro neurológico evoluindo 
para gastrostomia devido ao quadro permanente de hemiplegia, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da 
vida civil, MARLENE LIMA DA SILVA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no  E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, 
no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 06 
de outubro de 2021. Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:  0000864-40.2021.8.27.2729. De ordem da O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) 
de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processaram os autos da ação supramencionada, cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 28/07/2022, declarou em 
definitivo a interdição civil de MARLIM FERREIRA DE SOUZA,  em razão de possuir Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 
(SARS-CoV-2/COVID-19), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, MARIZA FERREIRA DE 
SOUZA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) curadora definitiva de Marlim Ferreira de Souza, em substituição ao outrora 
nomeado. Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC no  E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, . Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária digitei. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)  
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, registrada sob o n.º 0037721-85.2021.8.27.2729, 
na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido HELIO HORACIO DE MACEDO LOPES. É O presente 
para CITAR a parte requerida HELIO HORACIO DE MACEDO LOPES, portador do CPF: 027.713.041-71, e do RG: 835401 – 
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para 
contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, 
artigos 335 e 344 do NCPC. Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação 
será feita na pessoa do advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no 
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Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 
16 de agosto de 2022. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)  
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o 
n.º 0027004-14.2021.8.27.2729 , na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS e PRODIVINO BANCO DO 
EMPREENDEDOR S.A e requeridos DORALUCIA RODRIGUES FERREIRA e MARIA APARECIDA EVANGELISTA 
SANTANA. É O presente para CITAR a parte requerida MARIA APARECIDA EVANGELISTA SANTANA, brasileiro(a), casado(a), 
nascido(a) em 08/04/1970, portador do CPF 958.767.581-91 e do RG nº 287328, SSP/TO, estando em lugar incerto e não 
sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do NCPC. Ressalto ainda, 
que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do advogado constituído e 
devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. 
Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local, bem como será 
publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 16 de agosto de 2022. Eu, Elizângela 
Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)  
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o 
n.º 0027004-14.2021.8.27.2729 , na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS e PRODIVINO BANCO DO 
EMPREENDEDOR S.A  e requeridos DORALUCIA RODRIGUES FERREIRA e MARIA APARECIDA EVANGELISTA 
SANTANA. É O presente para CITAR a parte requerida DORALUCIA RODRIGUES FERREIRA, brasileiro(a), estado civil 
casado(a), nascido(a) em 15/10/1955, portador(a) do CPF N.º 216.688.458-06 e do RG nº 36.178.806-X – SSP/SP, estando em 
lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para contestá-la, no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, artigos 335 e 344 do 
NCPC. Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação será feita na pessoa do 
advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 16 de agosto de 
2022. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, registrada sob o n.º 0036864-39.2021.8.27.2729  , 
na qual figura como requerente ESTADO DO TOCANTINS e requerido IRISVAL PEREIRA DE SOUSA. É O presente para 
CITAR a parte requerida RISVAL PEREIRA DE SOUSA, inscrito no CPF nº 586.859.441-04, portador do RG nº 065716 – 
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, do teor da presente ação, para os termos da presente ação, bem como, para 
contestá-la, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial, 
artigos 335 e 344 do NCPC. Ressalto ainda, que visando dar maior celeridade processual ao feito eventual citação desta ação 
será feita na pessoa do advogado constituído e devidamente cadastrado no eproc. E para que chegue ao conhecimento de todos 
e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na na forma da Lei e afixado no 
Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO. 
16 de agosto de 2022. Eu, Elizângela Alves Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
  EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, JOSELMA DIOGENES DE 
FIGUEIREDO, brasileiro(a), casado(a), nascido(a) em 08/04/1984, portador do CPF 025.350.161-09 e do RG nº 747886 
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o n.º 0025261-66.2021.8.27.2729, na qual figura como exequente, o 
ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM 
SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, 
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso 
de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no 
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito 
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de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima 
de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas 
diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE 
o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose 
o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), 
INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja 
encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a 
execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, 
procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de 
ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para 
hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, 
Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o presente. Palmas/TO, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, BETANIA DA COSTA MOREIRA, brasileiro(a), 
estado civil casado(a), nascido(a) em 15/10/1955, portador(a) do CPF N.º 028.111.871-03 e do RG nº 955958 – 
SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob o n.º  0025261-66.2021.8.27.2729  , na qual figura como exequente, o 
ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM 
SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, 
contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso 
de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no 
prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito 
de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima 
de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas 
diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE 
o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose 
o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), 
INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja 
encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a 
execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, 
procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de 
ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para 
hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, 
Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o presente. Palmas/TO, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA, Juiz de Direito, respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas/TO, na forma da Lei. Determina a CITAÇÃO da parte executada, MARIZETE RODRIGUES DA SILVA (AVALISTA), 
brasileira, solteira, CPF nº 960.044.361-00, portador do RG nº 613005 – SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento de todo o contéudo da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA DO CONTRATO, registrada sob 
o n.º  0038958-57.2021.8.27.2729 , na qual figura como exequente, o ESTADO DO TOCANTINS, para que no prazo de 3 (três) 
dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada intimado quanto ao prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do CPC, conforme o caso (CPC, art. 
915). DÊ-SE CIÊNCIA a parte executada de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, a verba 
honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 12); b) no prazo para embargos, poderá requerer o pagamento de 70% 
(setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), 
se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito 
pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do mandado, PROCEDA de 
imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (CPC, art. 829, § 12). Na mesma 
oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ 1º ao 4º do art. 841, do CPC. 
Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem casados em 
regime de separação absoluta de bens (CPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, DETERMINO que o Oficial 
de justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as limitações previstas na Lei n. 
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8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 2 (duas) vezes em dias úteis 
distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a citação com hora certa, 
CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (CPC, art. 830, § 12). Para hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do 
débito, REDUZINDO-OS pela metade (CPC, art. 827, § 12). Assim, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, foi expedido o Edital. Eu, ELIZÂNGELA ALVES DE BARROS, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi o 
presente. Palmas/TO, 16 de agosto de 2022. 
 

3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0041870-27.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(s): WALTEMI BATISTA DE SOUSA, MIRIS DANNY SOARES DE AMORIM, MIKE COSMO DA SILVA e CARLOS 
DANIEL RODRIGUES DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA , 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, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WALTEMI BATISTA DE SOUSA, brasileiro, nascido aos 18/08/1976 
portador do RG n° 350202 SSP/TO, inscrito no CPF n° 948.475.251-91, filho de Aldenira Batista e José Augusto de Sousa, 
atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00418702720218272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, 
no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de CARLOS DANIEL 
RODRIGUES DA SILVA, vulgo “bundão”, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 31/01/2001, filho de Lucirene Lopes 
Rodrigues e de Francisco José Pereira da Silva, natural de Palmas/TO, CPF nº 056.567.651-21, residente na Quadra 190, Rua 
39, nº 13, Jardim Aureny III, nesta Capital, tel.: (63) 99113-4526; MIKE COSMO DA SILVA, vulgo “Paraíba” brasileiro, solteiro, 
nascido em 16/04/1992, filho de Celso Laurentino da Silva e de Maria Sandra Ferreira Cosmo, natural de João Pessoa/PB, RG nº 
3435360 SSP/TO, CPF nº 102.144.214-30, residente na em frente a Quadra 47, Rua Belém, nº 13, Jardim Aureny II, nesta 
Capital, tel.: (63) 99941-5216; MIRIS DANNY SOARES DE AMORIM, brasileira, solteira, nascida em 06/02/1993, filha de Eulina 
Gomes Soares e de Jovacir Alves de Amorim, natural de Palmas/TO, CPF nº 048.075.741-08, residente na Quadra 47, Rua 
maranhão, nº 13, Jardim Aureny II, nesta Capital, tel.: (63) 99206-8787; WALTEMI BATISTA DE SOUZA, vulgo “Dhow ou Joe”, 
brasileiro, nascido em 18/08/1976, filho de Alderina Batista e de José Augusto de Sousa, natural de Presidente Kennedy/TO, RG 
nº 350202 SSP/TO e CPF nº 948.475.251-91, residente na Quadra 612 sul, QI 01, Alameda 03, Lote 16, nesta Capital, tel.: (63) 
99104-6677; imputando-lhes a prática do seguinte fato delituoso: (i) FURTO Consta dos autos de inquérito policial que no dia 
13/03/2019, por volta das 14h40min, no estabelecimento “Posto Elite” localizado na Quadra 804 Sul, Avenida NS 4, Lote 15, 
nesta Capital, os denunciados, em concurso, agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, com 
unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante abuso de confiança, subtraíram, para si, a quantia de R$ 72.890,00 
(setenta e dois mil e oitocentos e noventa reais) conforme Auto de Prisão em Flagrante e demais documentos anexados ao IP, 
em prejuízo da empresa vítima “Posto Elite”. Exsurge dos autos investigatórios que no dia 14/03/2019, Kelly Cristina (gerente do 
posto) compareceu à delegacia para noticiar que no dia 13/03/2019 o estabelecimento supracitado havia sido vítima de roubo. 
Ela alegou que o autor adentrou no escritório e em posse de uma arma de fogo, ordenou que ela lhe entregasse toda a quantia 
de dinheiro que havia no local. Em seguida, teria trancado ela no banheiro e fugido. Kelly Cristina alegou que o acusado teria 
levado o aparelho do circuito de câmeras e o seu aparelho celular, um Samsung Galaxy J8, 64Gb, cor prata, e dinheiro do posto. 
No dia 14/03/2019, Aurismar Pereira Cavalcante (proprietário do posto) compareceu à delegacia e confirmou os fatos narrados 
por Kelly. Afirmou ainda que somente a funcionaria sabia dos valores que continham no escritório e que o acusado havia levado 
um HD, em vez das gravações das câmeras de segurança. O sócio-proprietário do posto declarou que após verificar as 
gravações das câmeras de segurança, asseverou que Kelly estava com as portas de acesso abertas ao escritório, com a quantia 
de R$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais) em cima da mesa, momento em que o autor chegou e sem apontar nenhuma 
arma ou ter qualquer atitude agressiva, subtraiu toda a quantia e que aparentemente, Kelly apontou o local do cofre, que se 
encontrava escondido dentro de um armário, tendo o acusado subtraído mais R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). Em data 
posterior, dia 26/03/2019, policiais militares estavam em patrulhamento no Jardim Aureny III, e abordaram Carlos Daniel 
Rodrigues da Silva, o qual confessou ter sido o “autor” do falso roubo no Posto Elite, afirmando ainda que Mike Cosmo da Silva 
conduzia o veículo no momento da fuga e que o carro utilizado fora fornecido por Miris Danny Soares de Amorim, que o 
emprestou sabendo a finalidade criminosa, tendo recebido por isso R$ 8.000,00 (oito mil reais). Diante da confissão, os policiais 
se dirigiram até a residência de Miris e Mike, ocasião em que os convidaram para comparecer a Delegacia. Mike e Carlos 
confessaram os fatos e afirmaram que a funcionária do posto, Kelly Cristina, planejou todo o roubo, junto a outro comparsa, 
chamado Waltemi Batista de Souza, que ainda recrutou os executores. Foi realizada a interceptação telefônica nos autos nº 
0014264- 92.2019.827.2729, e constatou-se que no dia 14/03/2019, Kelly habilitou a linha de celular no aparelho que ela havia 
comunicado ter sido roubado no dia 13/03/2019. Consta nos autos as gravações das câmeras de segurança, confirmando que o 
acusado Carlos não portava nenhuma arma de fogo no momento do crime e que Kelly entregou todo o dinheiro a ele, bem como 
informou aonde estava o cofre do estabelecimento. (evento 27) Foi juntado aos autos o Laudo Pericial nº 2670/2019 (evento 15) 
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e Laudo Pericial de Exame de Identificação Veicular nº 2159/2019 (evento 16), do automóvel utilizado no furto. Consta Relatório 
de Investigação Policial no evento 6. Mike Cosmo da Silva e Carlos Daniel Rodrigues da Silva confessaram ter participado do 
furto. A partícipe Kelly confessou a prática por ocasião da celebração de Acordo de Não-Persecução Penal, acompanhada de 
advogado (autos anexos): ( ii) LAVAGEM DE DINHEIRO Em 15 de março de 2019, dois dias após o furto narrado acima, o 
denunciado Carlos Daniel dissimulou a origem, movimentação e propriedade de valores provenientes do crime. É certo que, com 
o dinheiro furtado, Carlos Daniel comprou um ativo lícito (motocicleta) da pessoa de Carlos Rodrigues Bonfim, por R$ 8.500,00 
(oito mil e quinhentos reais). Para ocultar a origem e a propriedade de parte do dinheiro (R$ 6.000,00 – seis mil reais ou R$ 
8.000,00 – oito mil reais), Carlos usou conta bancária de interposta pessoa: conta-corrente 7520-5, agência 725, Bradesco, de 
Rodrigues e Moreira Ltda. Me., de propriedade de Remilson Rodrigues Neres, seu tio. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia: a) CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA, MIKE 
COSMO DA SILVA, MIRIS DANNY SOARES DE AMORIM e WALTEMI BATISTA DE SOUZA, já devidamente qualificados, como 
incursos nas penas do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos II e IV c/c art. 29, todos do Código Penal, incidindo a agravante 
do artigo 62, I, quanto a WALTEMI; b) artigo 1º, caput, e §1º, I e II, da Lei 9.613/98 quanto ao denunciado CARLOS DANIEL. 
Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação dos denunciados para oferecerem defesa escrita no 
prazo de 10 (dez) dias, em seguida procedase à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatórios e 
julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos 
do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima. Palmas-TO, 10 de novembro de 2021. 
DESPACHO: Indefiro o requerimento do evento 63, pois o  Ministério Público dispõe de meios para obter a informação 
pretendida, sem necessidade da atuação jurisdicional. Caso não se informe outro endereço de WALTEMI BATISTA DE SOUSA, 
determino que os autos sejam encaminhados à SECRIM para a expedição de edital de citação deste acusado, com prazo de 15 
dias.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 18/08/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS 
FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2002/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 22 de agosto de 2022 
 A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 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 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO o requerimento para substituição do oficial de justiça plantonista; 
RESOLVE: 
Art 1º. alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período 
de 26/08/2022 às 18h a 09/09/2022, às 11h59min., será cumprido pelo magistrado José Maria Lima, assessor jurídico Éder 
Ferreira da Silva, servidor Jabeis de S. Miranda e oficial de justiça Ruivaldo Aires Fontoura. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos vinte e quatro (24) dias 
do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a 
INTIMAÇÃO de M V M VALADAO FITNESS, CNPJ/CPF nº 149.152.790.001-48, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) 
dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0000086-12.2017.8.27.2729 que lhe 
move o MUNICIPIO DE PALMAS são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º 
do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum 
Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BÁRBARA PIMENTA MONTEIRO, Estagiária, Matrícula 365156, que digitei e conferi. Dado e 
passado na comarca de Palmas, 10 de Agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSE MARIO CORDEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ: 618.517.101-59, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5041161-82.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JUNIA CIRILO BORGES LIMA, CPF/CNPJ: 010.403.651-67, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0001559-
62.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de PHLAVIA RODRIGUES FERNANDES, CPF/CNPJ: 245.560.252-49, para que no prazo de 
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0016165-
66.2017.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de HIPERDIESEL SERVICOS DE BOMBAS INJETORAS 
LTDA, CPF/CNPJ: 38.150.272/0001-40 e de GILVAN MOREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ:193.495.721-68, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 63 dos autos da Execução Fiscal n° 5002772-33.2010.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
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do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ROSANA RABELO PEREIRA, CPF/CNPJ: 588.438.921-34, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5002879-
77.2010.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 
de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a CITAÇÃO de ILTON MELO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 557.326.908-91, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5006451-41.2010.8.27.2729, que lhe 
move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20100008370, inscrita em 27/01/2006, referente ao ISS-
AU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 535,32 (quinhentos e trinta e cinco reais e trinta e dois centavos), bem 
como a INTIMAÇÃO, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis nos autos são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do 
Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 
(trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARY DE BARROS WINES COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO 
LTDA, CPF/CNPJ: 10.623.347/0001-44, ANNA ALINY DOURADO CAMPOS, CPF/CNPJ: 016.311.801-93 e MARILEIDE DE 
BARROS DOURADO, CPF/CNPJ: 342.596.861-00, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as 
quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0001963-55.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de 
Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) 
dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de EDILSON DAS GRAÇAS MACHADO, CPF/CNPJ: 005.982.741-62, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0002526-10.2019.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
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3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JHON WEBERT GUIMARÃES PRUDENCIO, CPF/CNPJ: 633.516.171-00, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0002200-50.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANTÔNIO BELO DA SILVA, CPF/CNPJ: 054.592.734-04, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0000188-
97.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de REALTINS - SISTEMAS PARA ESCRITORIOS LTDA, CPF/CNPJ: 05.992.445/0001-
19, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0001233-10.2016.8.27.2729 
que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de FABIANE MARTINS CUSTODIO, CPF/CNPJ: 008.481.421-79 e de VILMA CELESTINO 
CABRAL, CPF/CNPJ: 394.596.161-00, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias 
tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0001233-10.2016.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO 
TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de 
Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) 
dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS 
GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de REFRATINS FABRICACAO DE PRODUTOS REFRATARIOS 
EIRELI, CPF/CNPJ: 09.317.463/0001-56, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 0010225-52.2019.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
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Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES 
DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DAGMAR COELHO MOREIRA, CPF/CNPJ: 968.075.981-49, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0001527-57.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SIDNEY SANTOS, CPF/CNPJ: 914.998.871-91, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0010848-
92.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 
de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GM GAS LTDA, CPF/CNPJ: 01.960.864/0001-18, para que, caso queira, no prazo de 30 
(trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0011159-83.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, 
nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de NERCILIA CAMILO DA COSTA, CPF/CNPJ: 147.931.481-15, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5032839-10.2012.8.27.2729 que lhe move o  ESTADO DO 
TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANA MACIEL BARBOSA, CPF/CNPJ: 332.662.711-49, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0011159-
83.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
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Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de INSTITUTO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA, CPF/CNPJ: 08.829.098/0001-04 
e de JACKELINE PEIXOTO DE LIMA, CPF/CNPJ: 827.725.251-04, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) 
dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5035260-36.2013.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 
de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de T.B DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 12.423.037/0001-01, e de TEREZINHA BATISTA DOS 
SANTOS, CPF/CNPJ: 315.001.021-72, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias 
tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5021324-41.2013.8.27.2729, que lhe move o PROCURADORIA 
GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado 
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução 
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DE FATIMA DIAS, CPF/CNPJ: 663.249.981-34, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0012435-
52.2014.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 
de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de INDÚSTRIA GESSO ARTE LTDA, CPF/CNPJ: 37.580.842/0001-70 e de HERMES 
FERNANDES DA LUZ, CPF/CNPJ: 109.195.971-49, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à 
Execução Fiscal nº 0012435-52.2014.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 
6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, 
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS 
SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de PAULO PEREIRA DA COSTA, CPF/CNPJ: 354.679.751-53 E VITORIA BANDEIRA FRANCO 
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COSTA, CPF/CNPJ: 028.696.171-78, por estarem em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5037132-86.2013.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) C-1521/2012, inscrita em 
20/06/2012, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.387,31 (um mil, trezentos e oitenta e sete reais 
e trinta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, 
observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de 
revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de ALIANCE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, CPF/CNPJ: 12.635.805/0001-90, por estar em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0002481-
69.2020.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20190036408, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF; cujo valor à 
época do ajuizamento era de R$ 4.408,43 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as 
disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador 
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no 
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. 
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 
365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina 
a CITAÇÃO de ANTONIO DE SOUSA GOMES, CPF/CNPJ: 897.180.541-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0020747-75.2018.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20180001442, inscrita em 24/08/2017, referente ao MULTA - INFRACAO DE POSTURAS; 20180001443, 
inscrita em 22/07/2016, referente ao TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.762,33 (três mil, setecentos e 
sessenta e dois reais e trinta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) 
o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada 
advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de 
Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no 
Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, 
Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR 
AIRES DOS SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de agosto de 2022. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de M.C.M. DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 04.402.766/0001-53, e de MARIA CRISTINA MOREIRA 
DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 872.253.361-34, para tomar ciência da sentença proferida no evento 62 dos autos da Execução 
Fiscal n° 5008263-84.2011.8.27.2729 que lhe move o  ESTADO DO TOCANTINS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O 
EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 40, § 4º da Lei 6.830/80, reconheço 
a  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instrui a inicial, e, por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC. (...)", bem 
como para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de M.C.M. DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 04.402.766/0001-53, e de MARIA CRISTINA MOREIRA 
DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 872.253.361-34, para tomar ciência da sentença proferida no evento 62 dos autos da Execução 
Fiscal n° 5008263-84.2011.8.27.2729 que lhe move o  ESTADO DO TOCANTINS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O 
EXPOSTO, e o mais que dos autos consta, com fulcro no art. 40, § 4º da Lei 6.830/80, reconheço 
a  PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE do crédito tributário descrito na CDA que instrui a inicial, e, por conseguinte, JULGO 
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC. (...)", bem 
como para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GOMES & VIEIRA LTDA, CPF/CNPJ: 11.234.825/0001-97, CLERIA MARIA 
VIEIRA, CPF/CNPJ: 360.268.401-68 e de RICARDO RIBEIRO GOMES JUNIOR, CPF/CNPJ: 031.839.401-40, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 89 dos autos da Execução Fiscal n° 5008479-11.2012.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS 
GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ROSELICE FERREIRA SILVA, CPF/CNPJ: 388.869.871-53, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 120 dos autos da Execução Fiscal n° 5008781-74.2011.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de PEDRO ANDREOSSI, CPF/CNPJ: 011.787.928-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 89 dos autos da Execução Fiscal n° 5008828-48.2011.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DILSA MARIA DE SOUSA SENA, CPF/CNPJ: 560.786.091-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 93 dos autos da Execução Fiscal n° 5014817-98.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
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interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOÃO QUEIROZ DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 815.542.731-53, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 78 dos autos da Execução Fiscal n° 5014886-33.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOÃO QUEIROZ DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 815.542.731-53, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 78 dos autos da Execução Fiscal n° 5014886-33.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SANTOS E RISSELLI ORGANIZACOES CONTABEIS 
LTDA, CPF/CNPJ: 09.663.247/0001-62, e de EWANDRO DA SILVA BOGUEIRA, CPF/CNPJ: 00164352147, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 106 dos autos da Execução Fiscal n° 5037630-85.2013.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de EDUARDO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 579.468.416-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 83 dos autos da Execução Fiscal n° 5026665-48.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SANDIO A. MELO, CPF/CNPJ: 10.883.944/0001-08, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 119 dos autos da Execução Fiscal n° 0011691-57.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de VISUAL SERVICOS DE PINTURAS E MONTAGEM LTDA, CPF/CNPJ: 00.085.461/0001-
04, para tomar ciência da sentença proferida no evento 99 dos autos da Execução Fiscal n° 5029971-25.2013.8.27.2729 que 
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima 
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 
Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São 
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. 
Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARTA SOLANGE OLIVEIRA DEARAUJO, CPF/CNPJ: 439.763.363-00, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 66 dos autos da Execução Fiscal n° 5017051-19.2013.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS 
GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de RAIMUNDO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 169.496.842-15, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 105 dos autos da Execução Fiscal n° 5017125-73.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de METRO2 - INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA., CPF/CNPJ: 07.514.551/0001-12 E ALBEDE ALVES FERREIRA, CPF/CNPJ: 197.714.101-30, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 49 dos autos da Execução Fiscal n° 0003850-40.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
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possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSÉ TEIXEIRA NETO, CPF/CNPJ: 514.628.502-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 104 dos autos da Execução Fiscal n° 5016185-11.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSE FRANCISCO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 066.081.832-91, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 27 dos autos da Execução Fiscal n° 0003909-86.2020.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JEAN FREITAS DE FRANCA, CPF/CNPJ: 925.742.541-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 36 dos autos da Execução Fiscal n° 0004090-24.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOAO BATISTA BASTOS FERREIRA, CPF/CNPJ: 775.949.591-91, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 78 dos autos da Execução Fiscal n° 5011989-95.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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 
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2018), determina a INTIMAÇÃO de SONIA DE SOUSA FERNANDES, CPF/CNPJ: 882.992.101-78, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 37 dos autos da Execução Fiscal n° 0004360-48.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de EVANY RIBEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 301.216.121-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 110 dos autos da Execução Fiscal n° 5010166-86.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CLEANE ARAUJO DA SILVA, CPF/CNPJ: 004.075.141-47, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 90 dos autos da Execução Fiscal n° 5023479-17.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DAS GRAÇAS GOMES ARAUJO, CPF/CNPJ: 500.369.471-72, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 76 dos autos da Execução Fiscal n° 0001758-84.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSE EDIVALDO BARROS DA SILVA, CPF/CNPJ: 216.048.273-00, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 79 dos autos da Execução Fiscal n° 5009984-03.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOÃO CALDEIRA VALADARES, CPF/CNPJ: 196.239.761-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 61 dos autos da Execução Fiscal n° 5023380-47.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SIQUEIRA & SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 04.140.457/0001-52, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 101 dos autos da Execução Fiscal n° 5009448-60.2011.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito:"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ISMAEL RODRIGUES DE SOUZA, CPF/CNPJ: 022.486.041-06, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 100 dos autos da Execução Fiscal n° 5020249-64.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GRAFICA CIDADE LTDA, CPF/CNPJ: 04.255.864/0001-05, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 69 dos autos da Execução Fiscal n° 5020117-07.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LUIZ TAVARES DE LIRA NETO, CPF/CNPJ: 690.953.371-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 47 dos autos da Execução Fiscal n° 5018671-66.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARLON WELDES IBRAHIM DE SOUZA, CPF/CNPJ: 032.728.951-16, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5009070-07.2011.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS 
GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CARLINDOMAR MARTINS DE SOUSA, CPF/CNPJ: 01.001.609/0001-48, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 97 dos autos da Execução Fiscal n° 5036436-50.2013.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS 
SANTOS SANTANA, Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de TRANSGUIMARAES TRANSPORTADORA LTDA, CPF/CNPJ: 13.787.969/0001-04 
e NIVONALDO FRANCISCO ALVES, CPF/CNPJ: 001.040.051-65, para tomar ciência da sentença proferida no evento 83 dos 
autos da Execução Fiscal n° 0002546-06.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANTONIO PEREIRA RABELO, CPF/CNPJ: 853.075.301-10, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 80 dos autos da Execução Fiscal n° 5008170-24.2011.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de A D S DA C ROCHA VIDEOS, CPF/CNPJ: 07.369.068/0001-91, para tomar ciência da 
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sentença proferida no evento 95 dos autos da Execução Fiscal n° 5036119-52.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, 
Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSIVAN PEREIRA DAS CHAGAS, CPF/CNPJ: 318.756.372-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 75 dos autos da Execução Fiscal n° 5006225-31.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de J GUIMARÃES DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 04.928.771/0001-02, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 83 dos autos da Execução Fiscal n° 0009880-28.2015.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARCOS TRENCH DE FREITAS, CPF/CNPJ: 023.574.178-70, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 140 dos autos da Execução Fiscal n° 5004114-11.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS - TO e MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima 
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 
Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São 
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. 
Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOCIANE DA SILVA MACEDO, CPF/CNPJ: 009.975.631-50, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 81 dos autos da Execução Fiscal n° 0002368-91.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SEBASTIAO MARQUES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 850.936.611-04, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5032127-83.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MENEZES E RODRIGUES LTDA, CPF/CNPJ: 06.886.199/0001-83 E LUZINETE 
RODRIGUES CARNEIRO, CPF/CNPJ: 480.113.801-25, para tomar ciência da sentença proferida no evento 103 dos autos da 
Execução Fiscal n° 0009986-24.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O 
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor 
objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de OSIROS AMERICO MAGALHAES, CPF/CNPJ: 842.150.381-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 97 dos autos da Execução Fiscal n° 5030054-41.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JACY FERREIRA DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 530.101.911-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 63 dos autos da Execução Fiscal n° 0016844-66.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CRUVINEL COMERCIO DE SECOS E MOLHADOS LTDA, CPF/CNPJ: 15.400.459/0002-
30; NATHALIA GONÇALVES CRUVINEL E SILVA, CPF/CNPJ:057.951.441-26 e de WANESSA GONÇALVES VELOSO 
CRUVINEL, CPF/CNPJ:786.483.781-68, para tomar ciência da sentença proferida no evento 60 dos autos da Execução Fiscal 
n° 0017387-69.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos 
termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta 
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ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de UNILSON FERREIRA DE BRITO, CPF/CNPJ: 551.565.255-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 129 dos autos da Execução Fiscal n° 5029350-28.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de E. J. P. NUNES, CPF/CNPJ: 17.698.108/0001-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 82 dos autos da Execução Fiscal n° 0018267-95.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de VILSON ANTONIO DA SILVA, CPF/CNPJ: 147.390.031-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 123 dos autos da Execução Fiscal n° 5028148-50.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de L F MIRANDA EIRELI, CPF/CNPJ: 24.257.173/0001-58, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 84 dos autos da Execução Fiscal n° 0020804-93.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARCIONILIA DOURADO DA ROCHA, CPF/CNPJ: 189.543.401-72, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 119 dos autos da Execução Fiscal n° 5028093-02.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ODELIO JULIO FELIPE, CPF/CNPJ: 203.369.002-44, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 60 dos autos da Execução Fiscal n° 5006556-13.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARCIONILIA DOURADO DA ROCHA, CPF/CNPJ: 189.543.401-72, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 119 dos autos da Execução Fiscal n° 5028093-02.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SILEIDE VIEIRA BATALHA GOMES, CPF/CNPJ: 465.386.745-34, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 126 dos autos da Execução Fiscal n° 0023384-38.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de OSMAR FRANCISCO NEVES, CPF/CNPJ: 089.318.601-53, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 90 dos autos da Execução Fiscal n° 0012970-44.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSE PIRES MONTEIRO, CPF/CNPJ: 227.618.701-82, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 84 dos autos da Execução Fiscal n° 5027925-63.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, 
Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ADEMAR SIRIANO BARBOSA, CPF/CNPJ: 283.485.751-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 25 dos autos da Execução Fiscal n° 0002441-24.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de IVANILDES FERREIRA LOPES SOARES, CPF/CNPJ: 329.808.921-49, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 21 dos autos da Execução Fiscal n° 0004684-04.2020.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SILVIA OLIVEIRA MARTINS, CPF/CNPJ: 005.106.221-60, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 62 dos autos da Execução Fiscal n° 0004420-26.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ZÉLIA CARDOSO FEITOSA, CPF/CNPJ: 409.308.071-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 104 dos autos da Execução Fiscal n° 5026838-72.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
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PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSADALIA MOREIRA DA SILVA FERRAZ, CPF/CNPJ: 426.487.695-87, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 49 dos autos da Execução Fiscal n° 0002491-16.2020.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOSÉ ROSIL SANTOS MONTURIL, CPF/CNPJ: 307.745.511-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 83 dos autos da Execução Fiscal n° 0001800-75.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de SALES & PINTO LTDA, CPF/CNPJ: 11.391.009/0001-97, e de DANIELLA PINTO DA 
SILVA, CPF/CNPJ: 021.940.931-50, para tomar ciência da sentença proferida no evento 60 dos autos da Execução Fiscal n° 
0015647-76.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos 
dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta 
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ZÉLIA CARDOSO FEITOSA, CPF/CNPJ: 409.308.071-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 104 dos autos da Execução Fiscal n° 5026838-72.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de WIRES MARDEM COELHO DE ABREU, CPF/CNPJ: 830.475.651-04, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 105 dos autos da Execução Fiscal n° 0015860-82.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LUIZ ALBERTO CARNEIRO FILHO, CPF/CNPJ: 033.064.231-65, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 75 dos autos da Execução Fiscal n° 0003661-96.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de VALDERINA RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 577.568.211-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 113 dos autos da Execução Fiscal n° 5043099-15.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VISAO LTDA, CPF/CNPJ: 07.919.736/0001-07 e EVA 
SANTANA DE AGUIAR CHAVES, CPF/CNPJ: 981.565.351-20, para tomar ciência da sentença proferida no evento 90 dos 
autos da Execução Fiscal n° 0011270-67.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de GARDENIA JOSE DA SILVA, CPF/CNPJ: 369.342.591-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 93 dos autos da Execução Fiscal n° 5025713-06.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
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possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 
365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de JOAO BATISTA GUEDES DA SILVA, CPF/CNPJ: 557.978.571-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 43 dos autos da Execução Fiscal n° 0004864-54.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de VICENTE ESPINELI SANTANNA, CPF/CNPJ: 025.929.912-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 81 dos autos da Execução Fiscal n° 5042617-67.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DOUTOR & CASTRO LTDA, CPF/CNPJ: 02.541.499/0001-70, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 87 dos autos da Execução Fiscal n° 0017193-69.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de S S DE FREITAS, CPF/CNPJ: 09.381.032/0001-59, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 96 dos autos da Execução Fiscal n° 5037450-69.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANTONIO LEITE DA SILVA, CPF/CNPJ: 370.940.681-15, para tomar ciência da 
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sentença proferida no evento 71 dos autos da Execução Fiscal n° 0000726-49.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de FRANCISCA OLIVEIRA SEVERO, CPF/CNPJ: 007.059.513-59, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 72 dos autos da Execução Fiscal n° 0016186-42.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MAXRANDER EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS 
LTDA, CPF/CNPJ: 05.972.650/0001-12, CARLOS QUIRINO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 289.339.401-97 E  WAISTHER 
MAXRANDER RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 028.910.431-97, para tomar ciência da sentença proferida no evento 
88 dos autos da Execução Fiscal n° 0005060-63.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de M4 - M4 IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME, CPF/CNPJ: 15.550.709/0001-
38, para tomar ciência da sentença proferida no evento 71 dos autos da Execução Fiscal n° 0015862-52.2017.8.27.2729 que 
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima 
alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A 
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de 
Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado 
uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São 
João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. 
Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MEDIART SERVICOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.990.559/0001-31, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5036794-15.2013.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
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Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de AGILIZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CPF/CNPJ: 11.694.687/0001-29, e de 
ANTONIO CARLOS BATISTA MATOS, CPF/CNPJ: 40190242191, para tomar ciência da sentença proferida no evento 79 dos 
autos da Execução Fiscal n° 0001121-75.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DORIVAN COELHO DA SILVA, CPF/CNPJ: 814.565.571-49, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 42 dos autos da Execução Fiscal n° 0023923-62.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ARTHUR AIRES DOS SANTOS SANTANA, 
Matrícula 365103, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de DCESARES PEREIRA DIAS, CPF/CNPJ: 014.020.371-04, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 75 dos autos da Execução Fiscal n° 0005412-21.2015.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LEIDIVANIA RAMOS SOUZA WANDERLEY, CPF/CNPJ: 016.360.911-05, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 37 dos autos da Execução Fiscal n° 0009999-47.2019.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de LUCAS MARTINS MOREIRA NETO, CPF/CNPJ: 499.247.531-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 116 dos autos da Execução Fiscal n° 0009251-88.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
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PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 907.512.641-72, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 82 dos autos da Execução Fiscal n° 0010189-49.2015.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ANASTACIO GABRIEL REGES PIMENTEL NETO, CPF/CNPJ: 453.883.851-91, para 
tomar ciência da sentença proferida no evento 64 dos autos da Execução Fiscal n° 0007496-92.2015.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de J. M. CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 08.052.817/0001-15, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 64 dos autos da Execução Fiscal n° 0008994-63.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 15 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 063.611.023-00, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 59 dos autos da Execução Fiscal n° 0001509-41.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, 
Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DO CARMO DA SILVA BRANDAO, CPF/CNPJ: 311.605.061-91, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 36 dos autos da Execução Fiscal n° 0001652-59.2018.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA 
MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 de agosto de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da 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), determina a INTIMAÇÃO de ALQUIMIA SCOTCH BAR LTDA, CPF/CNPJ: 11.382.324/0001-58, e de GUSTAVO 
CAETANO RIOS, CPF/CNPJ: 033.749.491-69, para tomar ciência da sentença proferida no evento 61 dos autos da Execução 
Fiscal n° 5023353-64.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O 
EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor 
objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 
fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 17 de agosto de 2022. 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - 1ª PUBLICAÇÃO 
  
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível desta 
Comarca de Pedro Afonso-TO, 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 da ação Interdição nº: 0002928-
45.2020.8.27.27333, ajuizada por MARIA DE JESUS DIAS BEZERRA DA SILVA, brasileira, casado, lavradora, Carteira de 
Identidade nº 1.156.530 SSP/TO, inscrita no CPF nº 045.747.521-81, residente e domiciliada na Chácara Olarias, Km 10, zona 
Rural do município de Pedro Afonso/TO, em face de RAIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, e inscrito no CPF: 
045.389.061-07, não dispõe de endereço eletrônico, residente e domiciliado na Chácara Olarias, Km 10, zona Rural do município 
de Pedro Afonso - TO. Pela Juíza, no evento-16, foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "III- 
DISPOSITIVO - Com essas considerações, DECRETO a INTERDIÇÃO de RAIQUE BEZERRA DE OLIVEIRA declarando – a 
relativamente incapaz de exercer pessoalmente alguns atos da vida civil, nomeando para o munus de sua curatela sua mãe 
Sra. MARIA DE JESUS DIAS BEZERRA DA SILVA. Determino a inscrição e a publicação da sentença, nos termos do que 
prescreve o art. 755, § 3º do CPC, bem como pela comunicação à Justiça Eleitoral para os fins de mister. 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 autorizado a vender bens da interditanda  sem autorização judicial.  Em obediência ao disposto no artigo 755 do 
CPC, inscreva – se a presente interdição junto ao Registro Civil do interditado. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 
e seguintes do Código de Processo Civil, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.  Após o trânsito em julgado, 
arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. Publique – se. Registre – se. Intimem – se. Cumpra – se. 
Pedro Afonso-TO, data no sistema. 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 Pedro Afonso-TO, aos 25 de agosto de 2022. Eu, LUCILEIDE 
CARVALHO NUNES – Técnica Judiciária Matr. 98823, que o digitei e conferi. 
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PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº   50000682620108272736 
AUTOR:  CLOVES MASCARENHAS VIEIRA e ROSIRENE DE FRANÇA FARIA MASCARENHAS 
ADVOGADO:  FRANCISCO JOSÉ DE  SOUSA BORGES- OAB/TO. 00413A 
REQUERIDOS: ANA ROCHA, NEUSA APARECIDA STUCHI FULCRO, DECIO DE SOUZA, VERA LÚCIA SCHOBA DE SOUZA 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida   NEUSA APARECIDA STUCHI FULCO  intimada da decisão proferida nos autos acima citados a 
seguir transcrita: “ A requerida Neusa Aparecida Strchi Fulco foi devidamente citada e não apresentou contestação (evento 216), 
razão pela qual decreto-lhe a revelia. Nos eventos 201, 202 e 206 o Sr.  Agnaldo Fulco pleiteia a sua habilitação nos autos, 
como requerida, porquanto mantinha relação marital com a requerida Neusa Aparecida.  Em análise aos documentos 
apresentados nos eventos acima mencionados, observo que o Sr.  Agnaldo Fulco e a requerida Neusa Aparecida casaram em 
04/06/1999, não havendo qualquer comprovação, nos autos, de eventual união estável dos envolvidos anterior a esta data. O Sr. 
Agnaldo argumentou que a própria requerida argumenta na ação de divórcio que manteve união estável desde 1993, contudo, 
não trás aos autos qualquer comprovação de sua alegação, ou seja, não há nenhuma sentença de reconhecimento de união 
estável juntada ao processo neste sentido. Logo, considerando que Sr.  Agnaldo Fulco e a requerida Neusa Aparecida casaram-
se em 04/06/1999 (evento 206 CERTCAS2) com regime de comunhão parcial de bens e o imóvel usucapido foi adquirido pela 
requerida Neusa em 11/05/1998 (evento 206 CERT_ INT_ TEOR3), conclui-se que o bem imóvel é de propriedade somente a 
requerida Neusa Aparecida Strchi Fulco. Portanto, indefiro o pedido de habilitação lançado nos eventos 201, 202 e 206. 
Determino a intimação das partes para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, e sob pena de preclusão, manifestem acerca 
dos seguintes tópicos: a) as questões de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória, bem como as questões de 
direito relevantes para a futura decisão de mérito (CPC, art. 357, II e IV);  b) especificação das provas que pretendem produzir, 
estabelecendo relação clara e direta entre a diligência probatória pretendida e a questão de fato exposta na lide que se pretende 
atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (CPC, art. 357, II), ou o pedido de julgamento antecipado da 
lide. Desde já, indefiro protestos e pedidos genéricos de produção de provas;  c) caso a prova pretendida pela parte não possa 
por ela mesma ser produzida, articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem assim a razão pela qual deve a 
parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o Juízo da necessidade de inversão do ônus (art. 357, inciso III, do CPC);  
d) após o cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais porventura já acostados ao feito, verificando se há 
matérias admitidas ou não impugnadas, indicarem que questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes 
para influenciar a decisão de mérito (art. 357, inciso IV, do CPC).  e) Havendo interesse em realização de prova oral, além de 
justificar a pertinência da prova, se for oitiva de testemunhas deverá a parte interessada apresentar rol com nomes, endereços e 
contatos telefônico e e-mail no prazo de 15 dias úteis, sob pena de preclusão. Atente-se a escrivania quanto ao prazo em dobro. 
O prazo contra a requerida Neusa serão computados na forma do artigo 346 do CPC. Decorrido o prazo de manifestação, 
venham os autos novamente conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.  Ponte Alta/TO, 17 de Agosto de 2022. 
   
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOR: FERNANDO AURÉLIO GONZAGA 
RÉU: CLEITON DO NASCIMENTO CARNEIRO 
Fica a parte requerida acima mencionada  intimada da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte dispositiva passo a 
transcrever: " Ante ao exposto e do que nos autos consta, EXTINGO O PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso III, §1º do Código de Processo Civil. Arquivem-se os autos após o trânsito em julgado, com as cautelas de 
praxe, observadas as determinações da IN 05/2011. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 24 de Agosto de 2022". 
  

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00078687020228272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, 
move contra WESLEY PINTO CARDOSO, brasileiro, união estável, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das 
seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 
1º) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros do imóvel onde reside as requerentes; 
2º) O requerido não poderá se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200 (duzentos) 
metros; 
3º) Proibição do requerido de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas; 
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4º) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pelas ofendidas, como o local de trabalho dela, 
igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência das vítimas, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica das ofendidas. 
Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último caso, na 
decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal. As medidas restrição ou 
suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão ser propostas na vara 
judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Para conhecimento de todos é passado o 
Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 25 dias 
do mês de agosto de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00078781720228272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência          
Vítima: FRANCINETE CAMPOS LOPES  
Requerido: ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO  
A Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc.FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência 00078781720228272737, em que figura como vítima S, 
brasileira,solteira,nascido aos 03/08/1988,natural de Porto Nacional/TO, filha de Maria José de Oliveira Campos Lopes, inscrita 
no CPF nº018.433.021-10, portador RG nº668575,reside Rua 15 ,QD. 181,Lt.14,Imperial,Porto Nacional/TO,e, o requerido 
ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO, brasileiro, nascido aos 26/01/1981, filho de Deusina Belém de Sousa,inscrito no CPF n 
º010.831.261-56, reside Rua 22, Porto Imperial,Porto Nacional/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do 
requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, 
obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à 
família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 
11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento 
no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, acolho os pedidos os pedidos formulados no evento 
de nº 01, com fundamento no artigo 22 e 23 da Lei 11.340/2006, para determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas 
de urgência à ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO:1º) Proibição de ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO se aproximar da 
vítima FRANCINETE CAMPOS LOPES, seus familiares e testemunhas, devendo manter o limite mínimo de 300 (trezentos) 
metros de distância;2º) Proibição de ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA FILHO de entrar em contato com a vítima FRANCINETE 
CAMPOS LOPES, seus familiares e testemunhas,  por qualquer meio de comunicação;3º)  Suspensão de visitas de ARNOLFO 
TOMAZ DE SOUZA FILHO ao filho em comum com a vítima;Considerando a informação de que ARNOLFO TOMAZ DE SOUZA 
FILHO possui uma arma de fogo, determino que seja oficiada a Autoridade Policial para que verifique se este possui registro de 
posse ou arma de fogo, em cumprimento ao disposto no artigo 12, VI-A da Lei 11.340/2006, para adoção das providências 
cabíveis.Ficam as partes advertidas de que as presentes medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual 
sentença condenatória que venha a ser proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou decisão ulterior, 
ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda 
persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No 
mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis 
meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, 
deverá informar se há interesse/necessidade na renovação, bem como deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento 
das medidas protetivas pelo representado e sobre possível reconciliação com o mesmo.Agressor e vítima deverão ser 
esclarecidos que a Defensoria Pública  pode acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, 
o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o 
descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida 
protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes 
do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio 
policial.Determino que seja encaminhada cópia desta decisão à douta autoridade policial.Ciência ao Ministério Público, nos 
termos do art. 19, §1º, parte final e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe 
multidisciplinar para realizar atendimento aos mesmos, caso tenham interesse.Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a 
urgência que o caso requer.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.Intimem-se.  Comuniquem-se.A presente decisão 
deverá servir como mandado de intimação. Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 25 de Agosto de 2022. Eu,Lucas Lopes Coelho Vianna , estagiário, lavrei e 
subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES. 
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Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de inscrições de interdição 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE EDINALDO REGINO DA COSTA 
A Doutora  ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc.. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de EDINALDO REGINO DA COSTA AUTOS Nº:0006854-56.2019.8.27.2737 requerida por MARILENE REGINO DA COSTA 
decretou a interdição do requerido conforme se vê o final da sentença, (EVENTO 49) proferida pelo MM Juíz de Direito GILSON 
COELHO VALADARES, em 08/03/2021: DISPOSITIVO: ''... JULGO procedente o pedido, decretando a interdição 
de EDINALDO REGINO DA COSTA nomeando-lhe curadora a Sra. MARILENE REGINO DA COSTA, com fulcro no art. 1767, 
inciso I do Código Civil. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio do 
interditado (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da 
LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Oficie-
se o Cartório de Registro Civil do domicílio do interditado para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no 
Registro Civil do interditado. Falecendo o interditado, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes 
da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. Custas pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos 
benefícios da Justiça Gratuita. PUBLIQUE-SE. E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado e afixado na forma da lei. Eu, Nathana Helena S. Fernandes - Estagiária de secretaria, digitei. ADALGIZA VIANA 
DE SANTANA - JUÍZA DE DIREITO.  
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Ação Penal - Procedimento Ordinário Nº 0002732-48.2020.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOSE NETO MARTINS DA SILVA 
EDITAL DE  INTIMAÇÃO DO RÉU 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
PARA PROCEDER O PAGAMENTO DA PENA DE MULTA  
O Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Intimação virem ou dele conhecimento tiverem, 
expedido nos autos supra,  em que figura como denunciado JOSÉ NETO MARTINS DA SILVA,brasileiro, natural de 
Xambioá/TO, nascido aos 12.09.1996, filho de Raimunda Martins da Silva, portador do RG nº 101.687, SSP/TO, inscrito no CPF 
nº 705.548.611-43, incurso no art.  33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e  denunciado em 08/06/2020, estando atualmente  em 
local incerto e não sabido.FICA pelo presente EDITAL intimado o réu JOSÉ NETO MARTINS DA SILVA, qualificado acima, 
para  proceder ao pagamento da  pena de multa, conforme cota Ministerial.COTA MP: MM. Juiz, Analisados os presentes 
autos, diante do teor dos  documentos do evento 138, no sentido de que o condenado não foi intimado para pagamento da multa, 
uma vez que está foragido, portanto, em lugar incerto e não sabido, o MINISTÉRIO PÚBLICO, visando evitar alegação de ofensa 
ao devido processo legal em execução, requer a intimação do réu por meio de edital. Pede deferimento. Xambioá, 05 de julho de 
2022. Ricardo Alves Peres Promotor de Justiça (em substituição). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos   vinte e quatro   dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e dois 
(24/08/2022).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr.Frederico Paiva Bandeira de 
Souza,  Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Ação Penal de Competência do Júri Nº 0000962-49.2022.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: ITALO MACELL DA SILVA LUZ 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE( DIAS) 
O Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado:  ITALO MACELL DA SILVA LUZ, brasileiro, solteiro, agricultor, nascido aos 
01/02/1997, natural de Xambioá – TO, filho de Francisco de Assis Pereira Luz e Maria Geniza Dias da Silva Luz, inscrito no CPF 
nº 060.537.271-30, incurso nas reprimendas do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sob 
os influxos da Lei de Crimes Hediondos e  denunciado em 02/06/2022, estando atualmente  em local incerto e não sabido. 
FICA pelo presente EDITAL CITADO, para  que, apresente  sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 
advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP.Cientifique-
se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas 
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que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de 
testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada., tudo  conforme decisão 
transcrita: Vistos, etc. Recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e não se 
apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Assim, adotem-se os seguintes expedientes: 1. 
cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou de 
Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-se a parte ré que 
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas que entender 
pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as.Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por 
ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada. 1.1. no ato de citação, o Oficial de 
Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou interesse em constituir defensor, o que 
deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado.2. realizada a citação pessoal do(s) acusado(s) e não 
apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como na hipótese de o(s) acusado(s) 
informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-se os autos para o(a) Defensor 
Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A, §2º, do CPP). 3. não 
realizada a citação pessoal e não havendo informações sobre a localização do(s) acusado(s), havendo requerimento, desde já, 
autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro) - do Estado do Tocantins - com 
a finalidade de localizar o atual endereço da parte ré. O ofício deverá conter todos os dados do acusado, informados na 
denúncia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1. sendo encontrado novo endereço, expeça-se o necessário para a 
citação. 4. caso as respostas retornem com endereços já existentes nos autos, certifique-se e cite-se o(s) réu(s) em local incerto 
e não sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal.  4.1. se citado por edital o(s) réu(s) não 
comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, pelo prazo de 05 (cinco) 
dias. ..(..) Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito.”E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos   vinte e três  dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e Vinte e dois (23/08/2022 ).Eu__,Clinéia 
Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito.” 
 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000101-63.2022.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: RENATO PEREIRA DE SOUZA 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO 
PRAZO DE  15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado: RENATO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, união estável, lavador de carro, 
natural de Xambioá/TO, nascidos aos 23.07.1986, filho de Luzenir Pereira de Sousa e Manoel Barbosa de Sousa, portador do 
RG nº 1193261 SSP-TO inscrito no CPF sob o nº 044.710.951-02, incurso no  artigo 303, § 2º, da Lei nº  9.503/1997, c/c artigo 
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal  e denunciado em 31/01/2022 FICA pelo presente EDITAL  CITADO o denunciado, 
 para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. 
 Advertindo a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e 
produzir as provas que entender pertinentes. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da 
qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arroladas. Tudo  conforme cota ministerial e 
decisão/despacho transcrito: “Vistos, etc. Recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal e não se apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Assim, adotem-se os seguintes 
expedientes: 1. cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 
advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-
se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas 
que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de 
testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada.1.1. no ato de citação, o 
Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou interesse em constituir 
defensor, o que deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado. 2. realizada a citação pessoal do(s) 
acusado(s) e não apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como na hipótese de o(s) 
acusado(s) informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-se os autos para 
o(a) Defensor Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A, §2º, do CPP). 
3. não realizada a citação pessoal e não havendo informações sobre a localização do(s) acusado(s), havendo requerimento, 
desde já, autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro) - do Estado do 
Tocantins - com a finalidade de localizar o atual endereço da parte ré. O ofício deverá conter todos os dados do acusado, 
informados na denúncia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1. sendo encontrado novo endereço, expeça-se o 
necessário para a citação. 4. caso as respostas retornem com endereços já existentes nos autos, certifique-se e cite-se o(s) 
réu(s) em local incerto e não sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. 4.1. se citado 
por edital o(s) réu(s) não comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias. ...(...)  Xambioá,15/02/2022. Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito.   Cota MP: 
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MM. Juiz, O Ministério Público requer a citação por edital com relação ao denunciado Renato Pereira Souza, nos termos 
do art. 361 do CPP. Xambioá/TO, data e hora do sistema. Ricardo Alves Peres Promotor de Justiça. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos  vinte e quatro  dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e 
Vinte e dois (24/08/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. Frederico 
Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito.” 
 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0000101-63.2022.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: JOSE VALTER MENDES QUEIROZ E OUTRO 
ADVOGADO: RAÍLSON DAS NEVES BARROS (OAB TO004801) 
EDITAL DE CITAÇÃO DO DENUNCIADO 
PRAZO DE  15 (QUINZE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA,  Juiz Titular da  Comarca de Xambioá/TO,Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação,virem ou dele conhecimento tiverem, expedido 
nos autos supra,  em que figura como denunciado: RENATO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, união estável, lavador de carro, 
natural de Xambioá/TO, nascidos aos 23.07.1986, filho de Luzenir Pereira de Sousa e Manoel Barbosa de Sousa, portador do 
RG nº 1193261 SSP-TO inscrito no CPF sob o nº 044.710.951-02, incurso no  artigo 303, § 2º, da Lei nº  9.503/1997, c/c artigo 
61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal  e denunciado em 31/01/2022 FICA pelo presente EDITAL  CITADO o denunciado,  para 
apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de advogado ou de Defensor Público. 
 Advertindo a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e 
produzir as provas que entender pertinentes. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de testemunhas, por ocasião da 
qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arroladas. Tudo  conforme cota ministerial e 
decisão/despacho transcrito: “Vistos, etc. Recebo a denúncia por preencher os requisitos do art. 41 do Código de Processo 
Penal e não se apresentar, prima facie, quaisquer das hipóteses elencadas no art. 395 do CPP. Assim, adotem-se os seguintes 
expedientes: 1. cite(m)-se o(s) acusado(s) para apresentar sua resposta, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, por meio de 
advogado ou de Defensor Público. Do mandado deverão constar as prerrogativas previstas no artigo 396-A do CPP. Cientifique-
se a parte ré que poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, devendo requerer e produzir as provas 
que entender pertinentes, bem como arrolar testemunhas, qualificando-as. Advirta-se que no caso de apresentação de rol de 
testemunhas, por ocasião da qualificação deverá informar os dados telefônicos da testemunha arrolada. 1.1. no ato de citação, 
o Oficial de Justiça deverá questionar se o(s) acusado(s) possuem condições financeiras ou interesse em constituir 
defensor, o que deverá ser certificado nos autos no momento da devolução do mandado. 2. realizada a citação pessoal do(s) 
acusado(s) e não apresentada resposta no prazo legal ou não tendo sido constituído defensor, bem como na hipótese de o(s) 
acusado(s) informar(em) que não possui condições financeiras ou interesse em constituir defensor, remetam-se os autos para 
o(a) Defensor Público(a) atuante neste Juízo para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente resposta (art. 396-A, §2º, do CPP).  
3. não realizada a citação pessoal e não havendo informações sobre a localização do(s) acusado(s), havendo requerimento, 
desde já, autorizo a expedição de ofício para as empresas de água, luz e telefonia (Oi, Tim, Vivo e Claro) - do Estado do 
Tocantins - com a finalidade de localizar o atual endereço da parte ré. O ofício deverá conter todos os dados do acusado, 
informados na denúncia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para resposta. 3.1. sendo encontrado novo endereço, expeça-se o 
necessário para a citação. 4. caso as respostas retornem com endereços já existentes nos autos, certifique-se e cite-se o(s) 
réu(s) em local incerto e não sabido por intermédio de edital, na forma do art. 361 do Código de Processo Penal. 4.1. se citado 
por edital o(s) réu(s) não comparecer(em) aos autos nem constituir(em) defensor, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, 
pelo prazo de 05 (cinco) dias....(...)  Xambioá,  15/02/2022. Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito. Cota MP: 
MM. Juiz, O Ministério Público requer a citação por edital com relação ao denunciado Renato Pereira Souza, nos termos 
do art. 361 do CPP. Xambioá/TO, data e hora do sistema. Ricardo Alves Peres Promotor de Justiça. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e 
afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos   vinte e quatro  dias do mês de Agosto do ano de Dois Mil e 
Vinte e dois (24/08/2022 ).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves,Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei.(a) Dr. Frederico 
Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito.” 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

2ª Vara Cível 
 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº : 00023580520148272722 / TO 
AUTOR: NM FACTORING LTDA – ME 
RÉU: MINERSAL INDUSTRIA E SAL MINERAL LTDA 
RÉU: SEBASTIAO BRITO DE SOUZA 
RÉU: EDNEIS PINTO DE OLIVEIRA 
EDITAL Nº 6001817 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
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 O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
 Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 00023580520148272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por  NM FACTORING 
LTDA - ME em face de MINERSAL INDUSTRIA E SAL MINERAL LTDA, SEBASTIAO BRITO DE SOUZA e EDNEIS PINTO DE 
OLIVEIRA, e por este meio INTIMA o(a) executado(a) SEBASTIAO BRITO DE SOUZA, atualmente em lugar incerto ou não 
sabido, acerca do bloqueio SISBAJUD constante no evento 151 dos presentes autos, no valor de R$ 1.006,20 (mil e seis reais e 
vinte centavos),  para eventual impugnação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 2º, do CPC), bem como para que indique 
bens à penhora, sob pena, respectivamente, de deferimento do pedido de levantamento em favor do credor e multa de 10% (dez 
por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, IV e V, do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte 
ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 546441051414, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de julho de 2022. Eu ____, WALBER PIMENTEL DE 
OLIVEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 

 
Nilson Afonso da Silva 

Juiz de Direito 
  

GUARAÍ 
Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude 

 
INVENTÁRIO Nº: 0000963-97.2022.8.27.2721/TO 
EDITAL Nº 6143259 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude   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. 
00009639720228272721, movida por Ana Pereira Sipaúba (inventariante) e os herdeiros; em face do espólio de RAIMUNDO 
NONATO SIPAÚBA, que era brasileiro, viúvo, CPF n. 026.190.401-91, RG n. 782 SSP/TO, falecido aos 31 de agosto de 2019; e, 
por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre as primeiras 
declarações constantes do evento 30, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras declarações como 
herdeiros: Eglantine Pereira Sipauba, Ivoneide de Sousa Sipauba, Oquerlinda de Sousa Sipauba, Ivone Pereira Sipauba Sousa, 
Fenelon Pereira Sipauba, Iara de Sousa Sipauba Depin, Raimundo Junior de Sousa Sipauba, Faride Pereira Sipauba Junior, 
Noeme Sanção Sipauba, Lisbene de Sousa Sipauba, Mardem Sipauba Oliveira, Nailei Pereira Oliveira Sipauba. 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, 16/08/2022. Eu, Rebeca Almeida da Silva, Estagiária, digitei a presente. 
Eu, Cleudiane Paiva Muniz, Técnica Judiciária, conferi. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 
C E R T I D Ã O 

Certifico que afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí, ____/___/2022. _____________Técnico 
Judiciário.://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&h
ash=89fae6828e12a... 2/2 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. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônicohttp://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 6143259v11 e do código CRC 69346931. Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Data e Hora: 16/8/2022, às 18:51:30 
 

PORTO NACIONAL 
1ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004491-38.2015.8.27.2737/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ESPÓLIO DE MARIO HOFFMANN 
EDITAL Nº 6103158 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA - Juiz de Direito de Direito - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de 
Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5257 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 2022 72 

 

 
 

FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, 
processam os autos Processo nº Autos virtuais PROCESSO Nº: 0004491-38.2015.827.2737 – chave: 703313923915 – 
AÇÃO: EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL 
 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 
 EXECUTADO: ESPOLIO DE MARIO HOFFMANN (MARIA ALVES DE JESUS – inventariante)., 
Por este meio MARIA ALVES DE JESUS, CPF Nº 015.983.645-02. nos autos em epígrafe, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para tome conhecimento da presente ação e conhecimento da Penhora/Bloqueio SISBAJUD EVENTO 187, no prazo 
legal, caso queira, contestar o feito. Para que não aleguem ignorância , mandou expedir o presente edital, que será publicado na 
forma da lei. Tudo conforme Evento: 187 Penhora/Bloqueio SISBAJUD . INFORMAÇÃO: Informo ainda que os autos poderão ser 
acessados por meio do sitio: eproc.tjto.jus.br / e-Proc 1ª / consulta pública / rito ordinário / nº do processo e chave (nr. estes 
informados acima). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de 
agosto do ano de dois mil e vinte dois (09/08/2022). Eu, Elvanir Matos Gomes, Técnica Judiciária, digitei. CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA - Juiz de Direito de Direito - MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado 
do Tocantins - CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Porteira dos 
Auditórios –Técnica Judiciária – Lucimara Pereira Cardoso. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz 
de Direito. 
  

 
COLINAS DO TOCANTINS 

2ª Vara Cível 
 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0001008-67.2018.8.27.2713/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: LINDOMAR GOMES DA SILVA 
RÉU: FABIO ALVES DA ROCHA 
EDITAL Nº 6147585 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramitam os autos da 
Ação de Cumprimento de Sentença, processo nº 0001008-67.2018.8.27.2713, em que figuram como partes BANCO DO BRASIL 
S/A contra LINDOMAR GOMES DA SILVA e FABIO ALVES DA ROCHA, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte requerida 
FABIO ALVES DA ROCHA, atualmente com endereço incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague 
voluntariamente o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver (artigo 
523, caput do Código de Processo Civil). Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo acima estipulado, o débito será 
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), com a consequente 
expedição de mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, parágrafos 1° e 2° do Código 
de Processo Civil). Fica a parte executada advertida de que transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo 
Civil sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (artigo 525, caput do Código de Processo Civil). DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 15 de agosto de 2022. Eu, Thays Joanna Gonçalves Berlanda, 
Estagiária, subscrevi. 
Documento eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º,inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento 
está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6147585v4 e do 
código CRC 1cc8c53d.  0001008-67.2018.8.27.2713 6147585 .V4 25/08/2022 14:57 :: 6147585 - eproc - :: 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&amp;acao_origem=acessar_documento&a
mp;hash=6960c45dc34d5… 1/2 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): MARCELO LAURITO PARO 
Data e Hora: 15/8/2022, às 18:29:18 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000024449-3 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Curso de Comunicação Integrada no Processo de Construção da Imagem do Sistema Judiciário 

 Decisão Nº 4952, de 24 de agosto de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da empresa DORACI 
SOUZA DA SILVA ME, inscrita sob o CNPJ 26.775.416/0001-75, para, por intermédio da Professora Celene Fidelis Frias Ferreira, 
ministrar o Curso Comunicação Integrada no Processo de Construção da Imagem do Sistema Judiciário a servidores e servidoras 
do Poder Judiciário Tocantinense e servidores e servidoras de órgãos parceiros da ESMAT, na modalidade híbrido, no período de 1º a 6 
de setembro de 2022, com 35 horas/aulas, pelo valor de R$ 13.104,00 (treze mil cento e quatro reais), com base no art. 25, II, c/c art. 
13, VI, da lei 8.666/93, nos moldes do Projeto Básico 206 (4496964). 
A aprovação do projeto pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense e a determinação do prosseguimento na contratação 
encontra-se no evento 4495588. 
A Informação 30416 DAFESMAT (4499055) indica que a contratação está contemplada no orçamento desta Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense - ESMAT, para este exercício de 2022, na Unidade Gestora Tribunal de Justiça, e refere-se à despesa de 
segundo grau de jurisdição. 
Considerando os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (4524731) e, comprovada a 
disponibilidade orçamentária (4520260 e 4523885), nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, 
RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor Diretor-Geral (4525040), visando a contratação direta da 
empresa DORACI SOUZA DA SILVA ME, inscrita sob o CNPJ 26.775.416/0001-75, para, por intermédio da Professora Celene Fidelis 
Frias Ferreira, ministrar o Curso Comunicação Integrada no Processo de Construção da Imagem do Sistema Judiciário a 
servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense e servidores e servidoras de órgãos parceiros da ESMAT, na modalidade 
híbrido, no período de 1º a 6 de setembro de 2022, com 35 horas/aulas, pelo valor de R$ 13.104,00 (treze mil cento e quatro reais), 
nos moldes do Projeto Básico 206 (4496964), conforme Proposta (4496961), salientando que o instrumento contratual poderá ser 
substituído pela Nota de Empenho respectiva, consoante dispõe o art. 62, caput e §4º, da Lei 8.666/1993. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
4. À DCC, para juntada e assinatura do Contrato 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se, 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

PROCESSO 22.0.000024506-6 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Palestra - Linguagem Simples no 1º grau e Acesso à Justiça 

Decisão Nº 4981, de 25 de agosto de 2022 
Versam os presentes autos sobre a contratação de empresa para ministrar a palestra Linguagem Simples no 1º grau e Acesso à Justiça, 
para corregedores e corregedoras gerais da Justiça do Brasil, juízes e juízas das Corregedorias Gerais da Justiça no Brasil, servidores e 
servidoras das Corregedorias Gerais da Justiça no Brasil, servidores e servidoras do Poder Judiciário interessadas na temática, modalidade 
presencial, no dia 1º de setembro de 2022. 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria Geral (4526201) e, comprovada a 
disponibilidade orçamentária (4523197?), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada 
pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (4527682), com vistas à 
contratação da empresa GRESSUS APRENDIZAGEM E HUMANIDADES LTDA para a realização do curso em referência, por intermédio da 
instrutora Heloisa Fischer de Medeiros Pires, pelo valor total de R$ 13.000,00 (treze mil reais), conforme proposta acostada ao evento?? 
4506709. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 

Concomitante, à DEESMAT para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1307/2022, de 25 de agosto de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Rafael Gonçalves de Paula, matrícula nº 78047, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 12/09 a 11/10/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1308/2022, de 25 de agosto de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Julianne Freire Marques, matrícula nº 184932, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 18/10 a 16/12/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de desempenho de 
mandato classista .  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2045, de 25 de agosto de 2022  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o que consta nos autos SEI nº 22.0.000006181-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam prorrogados, até 09 de setembro de 2022, os efeitos da Portaria nº 1170/2022, de 16 de maio de 2022, que 
constituiu Grupo de Trabalho, com finalidade de buscar soluções para os problemas apontados e relatados quanto ao Malote 
Digital, inclusive, a pertinência ou apresentação de proposta de alteração da Resolução/TJTO nº 21/2010. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 23 de agosto de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000021914-6 

INTERESSADO Poder Judiciário do Estado do Tocantins 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

 Termo de Homologação Nº 80, de 24 de agosto de 2022 
Cuida-se de procedimento licitatório cujo objeto é a contratação de empresa para gerenciamento de fornecimento de 
alimentação aos agentes públicos e demais envolvidos nas sessões dos Tribunais do Júri no Estado do Tocantins, com 
disponibilização de sistema informatizado/integrado via WEB, compreendendo orçamentos dos materiais e serviços 
especializados no fornecimento de alimentação, através da rede de restaurantes, buffet e lanchonetes credenciados pela 
contratada para atender à demanda 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, a Lei 
10.520/2002, os Decretos 5.450/2005 e 8.538/2015, 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 4520921), HOMOLOGO o Pregão 59/2022 - SRP à empresa VOLUS INSTITUICAO 
DE PAGAMENTO LTDA, CNPJ 03.817.702/0001-50, no valor de R$ 1.600.000,00 (um milhão seiscentos mil reais), tudo 
conforme os itens mencionados Ata da Sessão, Resultado por fornecedor e Termo de adjudicação (eventos 4516115, 
4516125 e 4516135), para que produza os seus efeitos legais. 
Encaminhem-se os autos 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 
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2. DCC para as medidas referentes à formalização do instrumento contratual e; 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
4. COLIC para os procedimentos de praxe. 
Concomitante, à CCOMPRAS/DIADM para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2559/2022, de 24 de agosto 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 2022/123815 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Gerlania Figueiredo de Oliveira Maia, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 353175, o 
valor de R$ 841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
231,81, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período 
de 31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar do 2º Encontro de Juízas e Juízes Corregedores Permanentes e a 
Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins- ENCOPE, conforme processo SEI 22.0.000018374-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2560/2022, de 24 de agosto 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 2022/123889 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Deusamar Alves Bezerra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
129843, o valor de R$ 842,02, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 
6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 689,30, por seu deslocamento de 
Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 19/08/2022 a 19/08/2022, com a finalidade de participar de reunião com a 
Coordenadora do Nupemec, conforme SEI nº 22.0.000025733-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2561/2022, de 25 de agosto 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 2022/123915 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Milena Santana de Araujo Lima, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, 
Matrícula 357329, o valor de R$ 2.212,83, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, 
descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Sao Paulo-SP, no período de 25/08/2022 a 28/08/2022, 
com a finalidade de participar da 3º edição do evento HackerSec Conference na cidade de São Paulo - SP, conforme SEI nº 
22.0.000025453-7.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Clarissa Vasques Souza, Matrícula 361471, o valor de R$ 2.212,83, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Sao Paulo-SP, no período de 25/08/2022 a 28/08/2022, com a finalidade de participar da 3º edição do evento 
HackerSec Conference na cidade de São Paulo - SP, conforme SEI nº 22.0.000025453-7.  

Art. 3º 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 2562/2022, de 25 de agosto 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 2022/123753 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Igor Rodrigues da Costa, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 248245, o valor de R$ 
841,47, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 
31/08/2022 a 03/09/2022, com a finalidade de participar da aula presencial - Módulo 1 - do Doutorado Interinstitucional em Direito 
(Dinter), conforme processo SEI 22.0.000025946-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1999/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 352/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000025423-5, celebrado por este 
Tribunal e a empresa A&P Comércio e Indústria - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de confecção e instalação de totens, quadro de localização, placas de sinalização e identificação diversas, 
em especial placas em braile para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Jucilene Ribeiro Ferreira, matrícula nº 178532, como gestora do contrato nº 352/2022, e 
o servidor Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº 8.666/1993, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a 
sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1847/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 325/2022, constante nos autos 21.0.000011991-9, celebrado por este Tribunal de Justiça 
e a empresa Meric Ar Condicionado - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de 
peças para atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Fórum da Comarca de Palmas. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 325/2022 e, Aline 
Aragão Ishizawa, matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 1848/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 325/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000011991-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Meric Ar Condicionado - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, 
com fornecimento de peças para atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Fórum da Comarca 
de Palmas. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Lindomar Jose da Cunha, matrícula nº 352230, como fiscal do contrato nº 325/2022, e o 
servidor Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula nº 198524, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1849/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 326/2022, constante nos autos 21.0.000011991-9, celebrado por este Tribunal de Justiça 
e a empresa E R Ramos - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de peças para 
atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Fórum da Comarcas de Gurupi. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 326/2022 e, Aline 
Aragão Ishizawa, matrícula nº 233558, como substituta,  para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1850/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 326/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000011991-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa E R Ramos - ME, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de 
peças para atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Fórum da Comarca de Gurupi. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Lindomar Jose da Cunha, matrícula nº 352230, como fiscal do contrato nº 326/2022, e o 
servidor Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula nº 198524, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
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Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1852/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de Contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 327/2022, constante nos autos 21.0.000011991-9, celebrado por este Tribunal de Justiça 
e a empresa José de Ribamar Correa Junior, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, com fornecimento de 
peças para atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Anexo I do Poder Judiciário e dos Fóruns 
das Comarcas de Guaraí, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula nº 352204, como gestor do contrato nº 327/2022 e, Aline 
Aragão Ishizawa, matrícula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação de penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1853/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 327/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000011991-9, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa José de Ribamar Correa Junior, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de assistência técnica, manutenção preventiva, corretiva permanente e chamada de emergência, 
com fornecimento de peças para atender os aparelhos de ar condicionado instalados nas dependências do Anexo I do Poder 
Judiciário e dos Fóruns das Comarcas de Guaraí, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Lindomar Jose da Cunha, matrícula nº 352230, como fiscal do contrato nº 327/2022, e o 
servidor Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula nº 198524, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1971/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 347/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000024364-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa E S Amorim, que tem por objeto a aquisição de materiais de expediente, com o objetivo de 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Luzândio Brito dos Santos, matrícula 185439, como gestor do contrato nº 347/2022, e o servidor 
Dirlei Zangirolami, matrícula 362852, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1951/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 15 de agosto de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 339/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000032244-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa ME Comércio de Ferragens e Ferramentas - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de materiais 
elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mário Sérgio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 339/2022, e a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matricula nº 233558, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/1993, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022- SRP  
EXCLUSIVA PARA ME/EPP 

  
Processo nº 22.0.000012299-1 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 061/2022 - SRP 
Tipo: Menor preço por Item. 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS visando futura contratação de empresa especializada para fornecimento de arranjos 
decorativos de flores naturais, para atender as necessidades dos eventos promovidos pelo Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, com prestação de serviços no Município de Palmas. 
Disponibilidade do Edital: Dia 26 de agosto de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 13 de setembro de 2022, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br /Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, situada 
na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 25 de agosto de 2022. 

  
Leticia do Socorro Barbosa Azevedo 

Pregoeira 
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 43/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 115/2022 
PROCESSO 22.0.000025537-1 
CONTRATO Nº 362/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Distribuidora W F - EIRELI 
OBJETO: Aquisição de bens permanentes (eletrodomésticos, armários de cozinha, carrinho bandeja, refrigerador, balanças 
eletrônicas), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 251.848,00 (duzentos e cinquenta e um mil oitocentos e 
quarenta e oito reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e terá vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário, conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o período de garantia. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 05010.02.061.1145.1095 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2022. 
  
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 379/2022 
PROCESSO 22.0.000026665-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Adriana Caçula de Souza Maia 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Peixe e Cidade de Peixe. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 380/2022 
PROCESSO 22.0.000026547-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kristiérsin Wagno Araújo Moreira 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de psicologia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Wanderlândia e Cidade de Wanderlândia. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de agosto de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1306/2022, de 24 de agosto 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 JAQUELINE HEINRICH, matrícula nº 352894, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, 
marcadas para o período de 23/08 a 21/09/2022, a partir de 23/08/2022 até 21/09/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/07/2024, 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 DE SUBSTITUIÇÃO Nº 677/2022, de 24 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 11/08/2022 a 12/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123901; 
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 

352632 ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 11/08/2022 à 12/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 678/2022, de 24 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 20/07/2022 a 22/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123900; 
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 

352632 ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 20/07/2022 à 22/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 679/2022, de 24 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 14/07/2022 a 15/07/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123899; 
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 

352632 ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 14/07/2022 à 15/07/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 680/2022, de 25 de agosto de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/124039 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor IGOR RODRIGUES DA COSTA, matrícula nº 248245, TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo efetivo vago de ESCRIVÃO JUDICIAL, da COMARCA DE GURUPI no período de 22/03/2022 a 
31/12/2022, 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.  

Publique-se. Cumpra-se. 
NILSON AFONSO DA SILVA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1309/2022, de 25 de agosto 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 EVERTON PEDROZA ROCHA DOS SANTOS, matrícula nº 352883, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 25/08 a 08/09/2022, a partir de 25/08/2022 até 08/09/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 06 a 20/02/2023, 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 1310/2022, de 25 de agosto 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; 
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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 ERIKA FERNANDES FARIAS, matrícula nº 352761, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 23/08 a 20/09/2022, a partir de 23/08/2022 até 20/09/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 30/10/2023, 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 1311/2022, de 25 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS, matrícula nº 183249, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 25/08 a 14/09/2022, a partir de 25/08/2022 até 14/09/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09 a 29/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Renata Do Nascimento E Silva 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 681/2022, de 25 de agosto de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições 
que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 
2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição 
de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor VAGNO FERNANDES CAVALCANTE, matrícula nº 193343, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - VARA CÍVEL, no 
período de 22/08/2022 a 22/08/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/123985; 
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 

244649 MARILENE RODRIGUES MARINHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 22/08/2022 à 22/08/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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