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SEÇÃO JUDICIAL 

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

Pautas 
PAUTA PRESENCIAL  18ª/2022 

Serão julgados pela 2ª CAMARA CRIMINAL  Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na 18ª SESSÃO 
PRESENCIAL ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 11 (onze) dias do mês de outubro do ano de 2022, terça-feira, ou nas sessões 
posteriores, a partir das 14:00 horas, os seguintes processos: 
Obs.: Sessão PRESENCIAL. 
1 Habeas Corpus Criminal N° 0010753-71.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTES                       : ANDRÉ BRASIL DA CONCEIÇÃO, IAGO DOS SANTOS VIEIRA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de  Palmas. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 Habeas Corpus Criminal N° 0009957-80.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS 
PACIENTE                         : KAIQUE FARIAS DE MEIRA. 
ADVOGADO                       : GABRIEL CELESTINO SADDI ANTUNES FERREIRA (OAB GO052037). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Taguatinga 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Agravo de Execução Penal N° 0010462-71.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
AGRAVANTE                     : LUIZ DIAS REIS. 
DEF. PÚBLICO                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
AGRAVADO                       : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Habeas Corpus Criminal N° 0012260-67.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : PAULO TASSIO DO CARMO CUNHA. 
ADVOGADO                       : ANDRÉ PEREIRA CLÍMACO DE SOUZA (OAB MA017383). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da Vara Criminal  de   Augustinópolis. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal N° 5000801-65.2013.8.27.2710/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : M. F. S. B. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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6 Apelação Criminal N° 0004278-67.2021.8.27.2722/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A 
                                          MULHER E CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : F. DA R. P. 
ADVOGADO                       : HILTON CASSIANO DA SILVA FILHO (OAB TO04044B). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Apelação Criminal N° 0014575-78.2022.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : RENATA EMANUELLE ALVINO FERREIRA. 
ADVOGADO                       : JANDER ARAÚJO RODRIGUES (OAB TO005574). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            :JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Apelação Criminal N° 0000597-31.2021.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
APELADO                          : LUIZ ANTONIO ARAUJO DE SANTANA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Apelação Criminal N° 0001555-48.2021.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : ADEILSON GOMES BARBOSA. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

  
10 Apelação Criminal N° 0005907-95.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ, 
APELANTE/APELADO       : PAULO HENRIQUE PEREIRA DE SOUSA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

  
11 Apelação Criminal N° 0000191-52.2022.8.27.2716/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE DIANÓPOLIS. 
APELANTE                        : LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 

  
12 Apelação Criminal N° 0000487-76.2019.8.27.2717/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI 
APELANTE/APELADO       : RAIMUNDO NONATO ARRUDA COSTA. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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 13 Apelação Criminal N° 0000836-85.2019.8.27.2715/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA. 
APELANTE                        : CLEITON HERISON FERNANDES DA SILVA CAVALCANTE. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal N° 0001182-83.2021.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : NATANAEL CARDOSO TEIXEIRA. 
DEF. PÚBLICO                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Apelação Criminal N° 0005855-02.2019.8.27.2706/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
APELANTE                        : VALDEIRES DA SILVA E SILVA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR. 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Apelação Criminal N° 0000063-53.2022.8.27.2709/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : DIONEIS RIBEIRO DIAS. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
  PROC.DE JUSTIÇA          : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal N° 0000471-31.2019.8.27.2715/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CRISTALÂNDIA. 
APELANTE                        : G. F. A. 
DEF. PÚBLICO                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Habeas Corpus Criminal N° 0011963-60.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : LEONARDO CRISPIM DE MORAIS JUNIOR. 
ADVOGADO                       : WERBERTY ARAUJO DE OLIVEIRA (OAB PI012004). 
IMPETRADO                      : Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal   de Guaraí. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Habeas Corpus Criminal N° 0009860-80.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : FRANCISCO CRISTIANO RIMAR FURTADO. 
ADVOGADO                       : IVALDO COSTA DA SILVA (OAB MA017838). 
IMPETRADO                      : Juízo da 2ª Escrivania de Augustinópolis. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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  PROC.DE JUSTIÇA          : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal N° 0016109-57.2022.8.27.2729/TO 
ORIGEM:                            JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : ELI BARBOSA DE OLIVEIRA. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Apelação Criminal N° 0008991-85.2021.8.27.2722/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA    
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
                                          CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : D. M. DOS R. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento Comum Cível Nº 0000888-18.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: SELINA MAGALHÃES DOS SANTOS 
RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A 
INTIMAÇÃO do requerido: “SENTENÇA (...). DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:a) Declarar a inexistência da relação jurídica entre as 
partes, especificamente com relação ao contrato objeto da lide; b) Condenar a requerida a devolver os valores debitados 
indevidamente, com restituição em dobro, além das parcelas que porventura foram cobradas após o ajuizamento da ação, 
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, descontados eventuais valores depositados em conta 
bancária da parte autora e que não foram devolvidos ou utilizados por terceiros estranhos; c) Condenar a parte 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”. Fica ainda INTIMADO para, no prazo de 
15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais., ao recurso de apelação de 
evento 21. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0004728-92.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: CARMÉLIA BEZERRA DA SILVA 
RÉU: IMOBILIARIA PINHEIRO SAO MIGUEL S/C LTDA 
EDITAL Nº 6477701 
 PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
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CHAVE: 476492605520 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para (1) CITAR TECEIROS, eventuais interessados, de todos os termos da ação, que tem por 
objeto o Lote nº 15, da Quadra nº 04, situado na Rua Santa Maria, Setor São Miguel, Araguaína-TO, para responderem a ação 
dentro de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e 
afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26/09/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA 
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado.. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6477701v3 e do código CRC 7a60b9de 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
USUCAPIÃO Nº 0021555-81.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOANA PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
EDITAL Nº 6419553 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 449379951620 
VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para CITAR EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS do imóvel Lote nº 31, Quadra nº 122-E, 
situado na Rua Alfredo Nasser, Bairro São João, Araguaína – TO, e se casado for, o seu cônjuge, para, caso queiram, em 15 
(quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de 
Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19/09/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA 
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6419553v2 e do código CRC 4b65f3a9. 
 
USUCAPIÃO Nº 0021555-81.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: JOANA PEREIRA DOS SANTOS 
RÉU: EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS 
EDITAL Nº 6419365 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS - JUSTIÇA GRATUITA 
OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 449379951620 
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VALOR DA CAUSA: R$ 12.000,00 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para CITAR TERCEIROS, eventuais interessados, de todos os termos da ação, que tem por objeto o Lote nº 
31, Quadra nº 122-E, situado na Rua Alfredo Nasser, Bairro São João, Araguaína – TO,?????? para responderem a ação dentro 
de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no 
placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19/09/2022. Eu, JOYCE MARTINS DA 
SILVA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pelo magistrado abaixo identificado. 
Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6419365v4 e do código CRC b1bf3879. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital 
 CITAR o (a) acusado(a): VALDECI VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista,  natural de Araguatins-TO, nascido em 
18/03/1984, filho de Jose Vieira dos Santos e Isabel da Silva, inscrito no CPF sob o nº. 023.295.271-01, portador do RG nº. 
1235475, atualmente em local incerto ou não sabido, na ação em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, 
move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado nos autos da ação penal nº 0006911-02.2021.8.27.2706 - chave do 
processo 936116807721, como incurso nas sanções dos artigo 306, caput c/c §1º, inc. II, do Código de Trânsito 
Brasileiro, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica citado (s) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo 
para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem 
constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 
2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois 
28/09/2022. Eu, Vitoria de Sousa Viana, servidora judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais 
EDITAL ARRECADAÇÃO E CHAMANDO O AUSENTE - PRAZO 60 DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... 
FAZ SABER a quantos o presente edital com prazo de 60 (sessenta) dias virem ou dele conhecimento tiverem, que se processa 
neste Cartório da 1ª Vara de Família e Sucessões, os autos da Classe/Assunto "Herança Jacente - Administração de Herança / 
Sucessões/ Direito Civil" nº 0008697-18.2020.8.27.2706 Chave 903103511520, que figura como Autora MARIA BRANDINA DA 
SILVA LIMA e como ausente ANTONIO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, garimpeiro, nascido em 12/09/1950, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 311.582.774-15, filho de Isaura Maria da Conceição, foi expedido o presente Edital de CITAÇÃO para que os 
sucessores do ausente, bem como os credores venham a habilitar-se no prazo de 6 (seis) meses contado da primeira 
publicação, que ocorrerá por 6 (seis) vezes com intervalos de 2 (dois) meses, na forma do 745 do CPC, cientes de que não 
havendo manifestação no prazo fixado, serão considerados verdadeiros os fatos declarados na inicial, prosseguindo a demanda 
com a declaração da vacância da herança na forma do art. 743 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-
se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. Araguaína-TO., 31 de março de 
2022. Eu, Celina Martins de Almeida, Téc. Judiciária, mat. 238445, digitei e conferi. 
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3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº0004774-
47.2021.8.27.2706, Chave nº572049297721 proposta por JOSELANE FERREIRA DE SOUSA em desfavor de TEIXEIRA & 
ARAÚJO EVENTOS E CURSOS LTDA, MARIA CONCEICAO DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA, E. W. B. PEREIRA &CIA, 
THEREZINHA BRAGA PEREIRA, EDERSON WAGNER BRAGA PEREIRA, CLAUDIO ROBERIO TEIXEIRA DE ARAUJO, 
ERINEIDE TEIXEIRA DE ARAUJO, EDILENE TEIXEIRA DE ARAÚJO SILVA, MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA ROCHA e EVA 
SILVA ROCHA BRAGA, sendo o presente Edital para  CITAR os suscitados, CLAUDIO ROBERIO TEIXEIRA DE ARAÚJO, 
brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n.º 1163210161 SSP/BA, inscrito no CPF sob o n.º 789.043.584-34 e  EDERSON 
WAGNER BRAGA PEREIRA, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em Ilha Solteira/SP, portador do RG n.º 000724894 
SSP/MS, inscrito no CPF sob o n.º 256.850.438-21, por todos os termos da ação,  para responderem em 15 dias (artigos 224, 
231 e 335, todos do Código de Processo Civil), requerendo provas que pretendem produzirem. Se não contestarem este 
incidente, será tidos como revéis e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela Autora. Tudo de 
conformidade com os despachos dos eventos 37 e 33.OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o 
sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - 
E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do processo indicados 
acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente cadastrado no sistema 
EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins.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  vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e 
dois(27/09/2022). Eu, Keila Pereira Lopes, Escrivão/ Técnica Judiciária, que digitei .(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz 
de Direito   
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0004736-35.2021.8.27.2706, Chave 
nº597737222721, Valor da causa R$37.948,80, proposta por ROSIMEIRE BORBA CARDOSO DE LIMA em desfavor de FOOD 
ALIMENTAÇÃO EIRELLI ME, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido FOOD ALIMENTOS EIRELI-ME, Pessoa Jurídica 
de Direito Privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 05.383.579/0001-32, 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 38 a seguir 
transcrito:"Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar 
defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 
dias.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor do processo, basta 
acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial 
Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do 
processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente 
cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins.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  vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
vinte dois(27/09/2022). Eu, Keila Pereira Lopes, Escrivão/ Técnica Judiciária, que digitei .(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -
Juiz de Direito 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30  DIAS 
O Excelentíssimo Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº0008151-70.2014.8.27.2706, 
Chave nº 392391163814 proposta por BANCO DO BRASIL SA em desfavor de ALFRIDES BAUER E OUTROS, sendo o 
presente para citar o executado Espólio de ALFRIDES BAUER, CPF/MF sob o n°004.229.329-49, neste ato representado pelo 
INVENTARIANTE:EMERSON SCHROTH, brasileiro, solteiro, inscrito no RG sob o nº 31840- SSP/TO e CPF/MF sob o nº 
597.340.191-04, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor 
de R$251.345,07 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), acrescido de juros, 
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida 
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pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, 
querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de 
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um 
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais 
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente 
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta 
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e 
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre 
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os 
atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Cite-se o Espólio de 
Alfrudes Bauer por edital. Prazo 30 dias.". (Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia 
será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos  vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois(26/09/2022). Eu, Keila Lopes, Técnica 
Judiciária, que digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 5355558 
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): INCORPORADORA PANORAMA LTDA - CPF/CNPJ n°: 02494367000134, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0001740-
64.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.703,34 (quatro mil, setecentos e três reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20200033513, 20200033514, 20200033515, 20200033516, 20200033517, 20200033518, 20200033519, 2020003320, 
datadas de 29/04/2020, 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, proferido no evento 27 DECDESPA1, a seguir 
transcrito: "(Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for 
possível o cumprimento da diligência citatória, DEFIRO desde logo o pedido formulado no evento 25, proceda com a CITAÇÃO 
POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para manifestar-se nos autos.)" E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 
dias do mês de maio de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0025091-
37.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUCAS COELHO DOS SANTOS, CPF nº 
49856634172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente 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. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. Promova, por 
intermédio sistema SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; 3. Caso o feito esteja suspenso nos termos do 
artigo 40, mantenha-se a suspensão, caso o prazo da suspensão já tenha decorrrido, encaminhe o feito para o arquivo 
provisório; A presente decisão não prejudica demais determinações pendentes de cumprimento. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6521362  
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 5000410-
11.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ADEMAR MACHADO PARREIRA CPF nº 330.379.571-15, 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 43 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e consequentemente, 
EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), 
bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais 
finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo 
contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a 
obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo as partes acerca do conteúdo 
da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de setembro de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE 
SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0016452-
59.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS, CPF nº 
59169028168, 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 24 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito principal no evento 22, bem como, às custas processuais, uma vez que a quitação 
ocorreu em momento anterior a citação. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 30 dias do mês de setembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos: 0016732-93.2022.8.27.2706 
Ação: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Autor: LARYSSA BORGES SILVA 
Adv.: VALÉRIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 196, 197 e 198, incisos I e II, todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido 
formulado na inicial, confirmando a decisão que antecipou os efeitos da tutela de urgência, acostada no Evento 4, por 
este ato convertida em definitiva.  Resolvo o mérito da lide com fulcro artigo 487, inciso I, do CPC. Sem condenação em 
custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, por ser a causa patrocinada por membro do Ministério Público 
Estadual. Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente que é possível presumir que a condenação/proveito 
econômico não ultrapassa a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao 
reexame necessário. Providências do cartório: Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Interposto recurso de 
apelação, o cartório deverá tomar as seguintes providências: 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. Após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3§), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Transitada em julgado, arquive-se.  Araguaína, 29 de setembro de 2022. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000410-11.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ADEMAR MACHADO PARREIRA 
RÉU: A M PARREIRA - ME 
Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de 
Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000392-87.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ELIO EVANIR DA SILVA 
RÉU: AMIR SEBASTIÃO BARROSO MOURÃO 
RÉU: ADRIANO BARROSO MOURÃO 
RÉU: COMINAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 
Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de 
Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000335-88.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ANTONIO SOARES DA SILVA 
Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, nos termos do artigo 40 da Lei de 
Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais.  Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000331-56.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: STEFANY LOPES MIRANDA 
RÉU: JORCILEI SOUSA RESENDE 
RÉU: LOPES E RESENDE LTDA 
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 os executados ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico 
as partes 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. 
 
Autos: 0011564-13.2022.8.27.2706 
Ação: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Autor: RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS 
Adv.: VALÉRIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ex positis, com fulcro no art. 485, VI do CPC, extingo, sem resolução de mérito, a presente ação. Sem custas e 
honorários, por ser a causa patrocinada por membro do Ministério Público Estadual. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 
Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína, 29 de setembro de 2022.  
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000133-92.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ANTONIO CARLOS ALVES 
RÉU: A. D. FILHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 
RÉU: ALO BRASIL DIESEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA 
Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: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; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se 
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024911-84.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO DE SOUSA FREITAS 
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. Cientifico 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, 
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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 0021356-25.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EDSON DA MOTA PESSOA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento.Sem condenação em custas processuais finais, tendo em vista a 
informação de pagamento do débito no evento 15, ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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 0007849-31.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDA BENTO DE SOUSA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003601-51.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MATEUS PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020604-53.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARGELA FERREIRA LIMA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.   
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0004020-13.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CRISTOVÃO DE SOUSA PINTO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se.  
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003736-97.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NEUZA MARIA GUILHERME 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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 0002438-17.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: T DE S FREITAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EPP 
RÉU: TOMAS DE SOUSA FREITAS 
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 as partes executadas ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico o 
exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores penhorados nos eventos 95 e 
125, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 2. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 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 0002564-23.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DARINALDO FERREIRA DE CASTRO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais finais, tendo em vista a 
informação de pagamento do débito, ter sido efetivado em momento anterior ao ato citatório (eventos 07 e 21). Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026784-22.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JANAINA LIMA DIAS 
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. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. 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 0000317-06.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOELTON RODRIGUES OLIVEIRA 
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. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
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Pública que: 1. EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor da parte executada, para liberação dos valores penhorados no evento 40, 
devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 2. Havendo constrição 
judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao 
CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 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 0022045-40.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GELMIRA MARIA DE OLIVEIRA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo ás 
partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Providencie o cartório ás diligências necessária para desbloqueios dos valores constritos em favor da parte 
executada. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. (Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0012226-74.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: KEYLA FLAVIA MORAIS DE SOUZA FERREIRA 
RÉU: ERGINO LUIZ DE OLIVEIRA FERREIRA 
RÉU: EXODO CONFECCOES EIRELI 
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 ao pagamento de honorários advocatícios, bem como às custas 
processuais em face da isenção estatal. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que 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 0012283-97.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: RURAL AGRO COMERCIO ATACADISTA E DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS LTDA - ME 
RÉU: ALEXSANDER LOUREIRO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003788-59.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: BARNABÉ ALVES DE CARVALHO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a 
informação de pagamento do débito principal no evento 11, bem como, às custas processuais, uma vez que a quitação ocorreu 
em momento anterior a citação. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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 0007032-35.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: F.H. LOGISTICA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA 
RÉU: DOUGLAS BUENO DE CAMARGO 
RÉU: FABIO HERNANI RASIO 
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 os executados ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Cientifico 
as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. 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. 
 
Autos: 00107324820208272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): ALESSANDRA SILVA ESPIRITO SANTO CUNHA - CPF: 77068971172 
SENTENÇA: “(...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Cód igo de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se”. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00246461920198272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): CLEIRISMAR VIEIRA CABRAL - CPF: 83562907168 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civ il 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
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processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00055626120218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MANOEL MENDES FILHO - CPF: 12571563149 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico ás partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00037756020228272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JANIO RODRIGUES DOS SANTOS SABOIA - CPF: 78274605187 
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 o débito 
se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação e, 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 nº 6.830/80. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00305871320208272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): ROMARIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 04182335198 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários 
advocatícios e das despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 
2021/0076676-6). 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 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); 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
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Autos: 00262091420208272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): AFONSO FERNANDES BEVILACQUA - CPF: 04859813197 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civ il, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 
Sem condenação às custas processuais, uma vez que, embora a parte executada tenha sido citada nos autos, a quitação do 
débito ocorreu em momento anterior. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-
se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00151575020228272706 
Ação: Embargos à Execução Fiscal 
Embargante(s): ILMAVE PEREIRA VIEIRA - CPF: 13441419863 
Adv.: IVONALDO DO CARMO SILVA 
Embargado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, acolho o pedido de desistência, e de conseqüência EXTINGO O PROCESSO, sem resolução 
do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários sucumbenciais, uma vez que não houve instauração de lide. Por fim, determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que promova a intimação da embargante acerca do presente conteúdo. Após, 
arquive os autos com as cautelas de estilo. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00078582220228272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MANOEL RESPLANDES DA SILVA - CPF: 18948847104 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00039912120228272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JAIRO ALVES DOS SANTOS - CPF: 00296680184 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civ il, 
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. Cientifico o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. 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. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00060707520198272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JOSE VIEIRA DA SILVA - CPF: 27590321400 
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SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários 
advocatícios e das despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 
2021/0076676-6). Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente. 2. Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente 
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Em caso de 
renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, 
e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00164525920218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exeqüente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 59169028168 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civ il 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito principal no evento 22, bem como, às custas processuais, uma vez que a quitação 
ocorreu em momento anterior a citação. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 0027787-46.2019.8.27.2706 
Ação: AÇÃO CIVIL COLETIVA 
Autor: DEFENSORIA PÚBLICA 
Adv.: SANDRO FERREIRA PINTO 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Diante do exposto, acolho o pedido do evento 119 e extingo o presente feito, sem resolução de mérito, ante a 
constatação da continência, o que faço com amparo no artigo 57, do Código de Processo Civil. Revogo os efeitos da liminar 
proferida no evento 35. Sem condenação em custas e honorários, ante a natureza do presente feito. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína, 30 de setembro de 2022.     
 
Autos: 0013887-59.2020.8.27.2706 
Ação: AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
Autor: JOSEFA CARNEIRO DOS SANTOS 
Adv.: VALÉRIA BUSO RODRIGUES BORGES – MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, extingo o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código 
de Processo Civil. Sem custas e  honorários, por ser a causa patrocinada por membro do Ministério Público Estadual. Publique-
se. Registre-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaína,30 de setembro de 2022. 
 
Autos: 0019650-07.2021.8.27.2706 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Autor: LOTEAMENTE LAGO SUL LTDA 
Adv.: AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO E SIBELE LETÍCIA R. DE O. BIAZOTTO. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, em consequência, EXTINGO o procedimento sem resolução do 
mérito, o que faço amparada pelo artigo 330, inciso III c/c artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 
parte autora ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, 
esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 
Processo Civil. Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente que a condenação não ultrapassa a quantia de 
500 (quinhentos) salários mínimos (Art. 496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao reexame necessário. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: INTIMEM-SE as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença. PROCEDA com a desvinculação dos autos da ação de execução fiscal apensada ao presente feito. Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
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Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a 
baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
Autos: 0018562-31.2021.8.27.2706 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Autor: LOTEAMENTE LAGO SUL LTDA 
Adv.: AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO E SIBELE LETÍCIA R. DE O. BIAZOTTO. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, em consequência, EXTINGO o procedimento sem resolução do mérito, o 
que faço amparada pelo artigo 330, inciso III c/c artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, esses os 
quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: INTIMEM-SE as partes acerca do conteúdo 
da presente sentença. PROCEDA com a desvinculação dos autos da ação de execução fiscal apensada ao presente feito. Caso 
seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a 
baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
Autos: 0017067-49.2021.8.27.2706 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Autor: LOTEAMENTE LAGO SUL LTDA 
Adv.: AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO E SIBELE LETÍCIA R. DE O. BIAZOTTO. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, em consequência, EXTINGO o procedimento sem resolução do 
mérito, o que faço amparada pelo artigo 330, inciso III c/c artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 
parte autora ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, 
esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 
Processo Civil. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: INTIMEM-SE as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença. PROCEDA com a desvinculação dos autos da ação de execução fiscal apensada ao 
presente feito. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei;  II) 
apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos 
ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, 
art. 932, III). Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 
aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao 
pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpridas as determinações 
acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das 
custas processuais, nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
Autos: 0021421-20.2021.8.27.2706 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Autor: LOTEAMENTE LAGO SUL LTDA 
Adv.: AIRTON ALOISIO SCHUTZ, PEDRO DONIZETE BIAZOTTO E SIBELE LETÍCIA R. DE O. BIAZOTTO. 
RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, em consequência, EXTINGO o procedimento sem resolução do 
mérito, o que faço amparada pelo artigo 330, inciso III c/c artigo 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Condeno a 
parte autora ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, 
esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de 
Processo Civil. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: INTIMEM-SE as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença. PROCEDA com a desvinculação dos autos da ação de execução fiscal apensada ao 
presente feito. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei;  II) 
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apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos 
ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, 
art. 932, III). Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 
aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao 
pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpridas as determinações 
acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das 
custas processuais, nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005126-39.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELANDIA FONSECA CARVALHO BLAISE 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente, bem como cientifico a parte executada acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente. 2. Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Em caso de 
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 0030110-87.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALPHA PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO LTDA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios e das 
despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 2021/0076676-6). 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 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); 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010730-78.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADEVAR JUNIOR BRAGA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO o executado ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Intimo o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1. EXPEÇA-SE alvará em favor da parte executada, para liberação dos valores que remanescem penhorados no 
evento 19, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução dos respectivos valores; 2. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, 
oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos 
emolumentos pela parte sucumbente; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
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endereço) e o valor da causa. Em caso de 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 0028803-98.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ILSON RODRIGUES FERREIRA 
Ante o exposto, com base no artigo 803, inciso I, c/c com artigo 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito sem resolução do mérito, em face da manifesta nulidade da execução. 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 nº 6.830/80. Intimo o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos 
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, 
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. 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 0008310-32.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ROBSON DIAS LIMA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma 
vez que, não foi instaurada lide. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028294-70.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM GERALDO DE SOUSA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024679-38.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CRISTIANE MENDONÇA E SILVA PASSOS 
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. Sem condenação do executado em honorários advocatícios, ante a 
inexigibilidade do débito na data da propositura da ação, em razão do parcelamento do crédito. Lado outro, considerando que o 
débito se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, 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 nº 6.830/80. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem 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. 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 0026387-60.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MATEUS PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024559-92.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NEUZIRENE SANTOS DA SILVA SOUSA 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso VIII, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 
Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 26 da Lei de 
Execuções Fiscais. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que após transcurso do prazo recursal, arquive os autos com as cautelas de estilo. 
Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025429-74.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o 
trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021138-94.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIO BATISTA CARVALHO 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023104-29.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DORIVAL ALVES RIBEIRO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que 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.   
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2339/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 28 de setembro de 2022 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
30/9/2022 à 07/10/2022. 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
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III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por 
órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Renata Teresa da Silva Macor, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 30/9/2022 às 11h59 do dia 07/10/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Márcia Sousa Almeida, Técnico Judiciário, lotado(a) na 2ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63)99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Hawill Moura Coelho, telefone (63)99225-9249, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone (63)99996-6605, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e Goiatins. 
Art. 5°. Ficam informados os contatos telefônicos e e-mails, para o plantão do Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde, com 
suporte em caráter de urgência, nos termos do SEI n°22.0.000013561-9, por meio do telefone (63)99971-7727, e, e-mail 
gerenciajudicial@saude.to.gov.br. 
Art. 6°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 7°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 8°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0016375-84.2020.8.27.2706 
Acusado: EDIVAN BATISTA DOS SANTOS 
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Vítima: MARIA DOS REIS BATISTA DOS SANTOS 
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): EDIVAN BATISTA DOS 
SANTOS, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, nascido aos 31/07/1985, natural de Araguaína/TO, filho de Maria dos Reis 
Batista dos Santos e Adão Alves dos Santos, RG nº 743.864 SSP-TO, CPF nº 002.875.331-31, atualmente em local incerto ou 
não sabido, da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: artigo 147, caput, do 
Código Penal e artigo 21 do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), ambos c/c o artigo 61, inciso II, alíneas “a” e 
“f”, do Código Penal, em concurso material e com as implicações da Lei 11.340/2006.  
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
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) EDERSON 
DIAS DOS SANTOS, brasileiro, em união estável, pintor, natural de Santana do Araguaia/PA, nascido em 26/12/1989, filho de 
Valdeci Pereira dos Santos e Maria Lúcia Pereira Dias, inscrito no CPF nº 038.895.511-22 , atualmente em lugar incerto e não 
sabido, o qual foi denunciado nas penas do  artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n° 11.340/2006, nos 
autos de ação penal nº 00205335120218272706, 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. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - 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) JOÃO 
PEREIRA DE MELO, brasileiro, casado, sem profissão definida, nascido aos 03/10/1953, natural de Tupirama-TO, filho de 
Raimunda Pereira de Melo, CPF 801.638.821-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do 
artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 
00029029420218272706, 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. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver, 
que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da ação Execução Fiscal, Processo nº 0001014-
63.2016.8.27.2707, que tem como Exequente: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM e Executado: 
Espólio de JOSÉ MAURO PEREIRA o Sr. ANTONIO MARCOS PEREIRA e, por este meio INTIMA-SE ANTONIO MARCOS 
PEREIRA herdeiro do executado Sr. JOSÉ MAURO PEREIRA 979.052.161-87, do teor da Penhora e Laudo de Avaliação a 
saber:  “Aos vinte e cinco dias do mês de Abril do ano de dois mil e vinte e dois (25/04/2022), na cidade e Comarca de 
Araguatins – Estado do Tocantins, em cumprimento ao respeitável mandado extraído dos autos nº 0001014-63.2016.8.27.2707, 
que tem como requerente DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM  e requerido Espólio de JOSÉ 
MAURO PEREIRA, observada s formalidades legais, Procedi a Penhora de uma área de terra, lote 39 do Loteamento Gleba 
Suçuarana, com área de 157 alqueires, localizado neste município de Araguatins-TO, documento no evento 96 deste processo. 
Feita a Penhora avaliei o bem a qual não possui nenhuma benfeitoria, cuja área foi vista e reavaliada em R$ 25.000,00 o 
alqueira, perfazendo um total de R$ 3.934.000,00 (três milhões novecentos e trinta e quatro mil reais). Para constar lavrei o 
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presente laudo, que lido e achado conforme segue devidamente assinado. Pedro Alcântara Marques de Oliveira – Oficial de 
Justiça”. Assim, fica o executado INTIMADO, para, querendo, opor embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante o disposto 
no art. 16 da Lei 6.830/80. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente 
Edital, com as devidas publicações. Pelo presente fica intimada a parte devedora da designação supra, caso não seja 
encontrada para a intimação pessoal. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 03 
dias do mês de outubro do ano 2022. Eu, (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis 
Junior. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 00022711620228272707, Denunciado: FRANCISCO SOARES, A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da 
Vara Criminal da Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação 
Penal supra, que a Justiça Pública move contra o denunciado: FRANCISCO SOARES, conhecido como Buiuna, brasileiro, 
solteiro, aposentado, natural de Igarapé Grande/MA, nascido em 01/08/1976, filho de Maria de Lourdes Soares, RG n° 373541, 
inscrito no CPF n° 028.345.061-40, residente no P. A. Rancho Alegre, zona rural de Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto 
e não sabido, incurso nas sanções do 215-A, do Código Penal, fica citada pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 do CPP, oportunidade em que poderá argüir 
preliminar e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir 
e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP. Para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mes de outubro do ano de dois mil e 
vinte e dois,  (30/09/2022). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa), Técnica Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, 
Juíza de Direito 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001351-44.2019.8.27.2708/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: RONILSSON ALVES LUZ 
RÉU: MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA 
  
O Doutor Jordan Jardin, Juiz de Direito da Vara Cível, desta Comarca de Arapoema – TO., na forma da Lei, etc... FAZ SABER a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA o Sr. RONILSSON ALVES 
LUZ, brasileiro, estado civil e profissão ignorado, residente em lugar incerto e não sabido. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 
QUANTIA CERTA, autos nº. 0001351.44-2019.827.2708, proposta por BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista 
sediada no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Bloco C, Lote 32, Edifício Sede III, em Brasília – DF, para cita-lo o executado, para 
que no prazo de 03 (três) dias, efetuem o pagamento do débito ou nomeiem bens à penhora, em quantia suficiente para garanti-
lo. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Para pagamento no prazo acima estipulado, 
os honorários serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento), nos termos do § 1º, do art. 827 do CPC. Não havendo pagamento 
e não sendo nomeados bens, proceda-se à penhora, de tantos bens quanto bastem para garantir a execução, intimando-se os 
devedores do prazo de 15 (quinze) dias para oporem embargos, nos termos do art. 231 do CPC., tudo nos termos do r. despacho 
a seguir transcrito: “Intime-se o exequente, para que efetue o recolhimento das custas de locomoção. Em seguida, citem-se os 
executados, para que no prazo de 03 (três) dias, efetuem o pagamento do débito ou nomeiem bens à penhora, em quantia 
suficiente para garanti-lo. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Para pagamento no 
prazo acima estipulado, os honorários serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento), nos termos do § 1º, do art. 827 do CPC. 
Não havendo pagamento e não sendo nomeados bens, proceda-se à penhora, de tantos bens quanto bastem para garantir a 
execução, intimando-se os devedores do prazo de 15 (quinze) dias para oporem embargos, nos termos do art. 231 do CPC. 
Cumpra-se. Arapoema - TO, 26 de setembro de 2019. Rosemilto Alves de Oliveira Juiz de Direito”. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o M.M. Juiz que fosse expedido o presente edital que será publicado no Diário de Justiça deste 
Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Arapoema, Estado do Tocantins, 
aos trinta dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois(30/05/2022). Eu, Elias Sampaio Ferreira, Técnico Judicial, digitei e 
subscrevi. 
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CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre seus trâmites legais, os 
autos de Ação Penal, processo nº 00001693620188272715, que a justiça pública move contra o apenado LEANDRO BARBOSA LOPES, 
conhecido como “Goiano”, brasileiro, solteiro, forneiro, nascido em 24/08/1990, natural de Goiânia/GO, RG n° 1.335.065 SSP/TO e 
CPF n° 038.341.071-02, filho de João Vidor Lopes e Joelma Barbosa de Jesus Lopes, atualmente em local incerto e não sabido, por 
infração dos artigos 213, §1º, primeira parte e art. 157, §3º, inciso I, ambos do Código Penal., conforme consta dos autos, fica (m) intimado 
(s) pelo presente para que efetue o pagamento da Multa Criminal no valor de RR$ 394,73 (trezentos e noventa e quatro reais e setenta e 
três centavos),  no prazo de 10 (dez) dias. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de 
costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 3 de outubro de 2022. Eu ___ Ester Alves 
Oliveira, Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os autos de Ação Penal, processo nº 0 5000053-28.2007.8.27.2715, que a justiça pública move contra o (a) 
acusado (a) JOSÉ VENÂNCIO PEREIRA GOMES, brasileiro, solteiro, lavrador, RG 1.062.043 SSP/GO, CPF 281.944.201-30, 
atualmente em local incerto e não sabido, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, como 
incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos III e IV, c/c art.14, inciso II, todos do CP, conforme consta dos autos, fica intimado 
(a) pelo presente sobre a sentença de Julgamento - Com Resolução do Mérito - Não-Acolhimento de Embargos de Declaração - 
tipo 1. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. Dado e Passado 
nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 03 de outubro de 2022. Eu ___ Luiza Monteiro Valadares, 
Téc. Judicial da Vara Criminal, lavrei o presente. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de publicações de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0002725-
37.2020.8.27.2716 de Interdição/Curatela, tendo como Requerente NAIR RIBEIRO ALVES, brasileira, solteira, portadora do 
Registro Geral nº 121228 SSP/DF, inscrita no CPF sob a numeração 044.449.811-72, com referência à interdição de JOSÉ 
HENRIQUE TAVARES NETO, brasileiro, solteiro, nascido em 08 de Agosto de 1955, portador do Registro Geral nº 3787246 
SSP/GO, inscrito no CPF sob a numeração 786.896.511-87; e nos termos da Sentença proferida pelo Juiz de Direito 
desta Comarca, datada de 09/06/2022, foi decretada a interdição de JOSÉ HENRIQUE TAVARES NETO, e nomeado(a) como 
curador(a), NAIR RIBEIRO ALVES. Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 
1.184 do Código de Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 29 do mês de 
setembro do ano de 2022. Eu, Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei. 
 

Diretoria do foro 
Portaria Nº 2360/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 30 de setembro de 2022 
O Dr Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais e etc. 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000005852-5, que trata da contratação da Senhora Srª Liziane Inês Cantini 
em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender às demandas do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, junto a esta Comarca de Dianópolis; 
CONSIDERANDO o Extrato de Contrato Contratação Temporária - EDITAL Nº 316/2021 PROCESSO 22.0.000005852-5 
CONTRATO Nº 87/2022 CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins CONTRATADA: Liziane Inês Cantini, 
publicado no DJ nº 5141 de 04 de março de 2022; 
RESOLVE: 
Art. 1º REVOGAR a Portaria Nº 495/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 09 de março de 2022, evento (4207343) 
Art. 2º LOTAR  a Senhora Liziane Inês Cantini na Central de Execuções Fiscais - Comarca de Dianópolis, a partir de 03/10/2022. 
Data certificada pelo sistema 
RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAÚJO 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
Publique-se. Cumpra-se. 
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Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. 
O Doutor Rodrigo da Silva Perez Araújo, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc.. FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0002428-30.2020.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) DAVI LUCAS SALES DE SOUZA brasileiro, menor impúbere, nascido em 28 de maio de 2015, neste ato 
representado por sua genitora, ALINE SALES RODRIGUES, brasileira, solteira, portadora do RG nº 1.453.195 SSP/TO, inscrita 
no CPF sob o nº 073.040.861-22 e Requerido(s) JONES NUNES DE LIMA SOUZA brasileiro, solteiro, inscrito no CPF sob o nº 
074.020.341-00. Pelo presente edital, que será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada 
no Diário da Justiça, CITA, JONES NUNES DE LIMA SOUZA, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, De todos os 
termos da presente ação, BEM COMO para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o pagamento dos alimentos em atraso no 
valor de R$ 568,72 (QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS  e os que se vencerem 
durante o tramitar do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Advirta-se, ainda, que se não pagar, 
nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, mandará protestar o pronunciamento judicial, além de ser-
lhe decretada a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses (§ 3º do art. 528 do NCPC), sem prejuízo do pagamento da dívida 
ora executada. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 05 dias do mês de setembro do ano de 
2022. Eu, ELOIZA LIRA BARBOSA, Técnico(a) Judiciário(a), digitei e conferi. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
Prazo: 30 (trinta) dias. 
O Juiz de Direito FÁBIO COSTA GONZAGA, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo da 1ª 
Vara Cível, tramitam os autos da Ação abaixo: 
REFERÊNCIA  
Processo n°: 0000552-88.2021.8.27.2721 - Chave Processo: 903534512321 
Ação:  EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executados: MARIA CLEONICE DA COSTA DE MELO AGUIAR e M. C. DA COSTA MELO AGUIAR 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do(a)(s) Executado(a)(s) M. C. DA COSTA DE MELO AGUIAR - ATREVIDA, CNPJ nº 10.326.952/0001-53, bem 
como MARIA CLEONICE DA COSTA DE MELO AGUIAR, CPF N. 618.699.961-00. 
QUANTIA DEVIDA (original): R$ 19.992,22 (dezenove mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e dois centavos); 
NATUREZA DA DÍVIDA: referente a tributos e acessórios. 
DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA: CDA nº C-3333/2020, datada(s) de 09/12/2020 
extraída(s) do livro nº 11, fl(s) nº 3333 da Secretaria da Fazenda Estadual. 
DESPACHO do Evento 34: Tendo em vista que a negativa na tentativa de busca do endereço dos executados, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte exequente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em 
benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis, observando o disposto no art. 257, 
do CPC. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s) 
executado(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE. 
CUMPRA-SE. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito. 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça. Guaraí - TO, 03/10/2022, Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí - TO, com endereço na Av. Paraná esquina 
com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, Luciano Ribeiro Vieira, Técnico Judiciário, digitei. FÁBIO COSTA 
GONZAGA, Juiz de Direito 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS  
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) 
Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e 
não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo 
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Penal. AÇÃO PENAL N.° 0001835-15.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 155, § 4º, Inc. II do Código Penal. Autor da 
denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: ANTÔNIO CARLOS BARBOSA 
RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/06/1989, natural de Silvanópolis/TO, filho de Joaquim Diolino Rodrigues e 
Izaura Barbosa Rodrigues, portador do CPF. 706.280.161-58, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 26/09/2022. Eu, Paula Marcia Dourado Carvalho 
Sobrinho, digitei e subscrevi, certificando a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente. Fabio Costa 
Gonzaga. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
 Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc..FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, 
como Autora, move contra o (a) Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este 
se encontra em lugar incerto e não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, 
no prazo de 10 (dez) dias, ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do 
Código de Processo Penal. AÇÃO PENAL N.° 0001565-88.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Artigo 180, caput, do Código 
Penal. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: ERIK DENYD NEVES 
BUENO, brasileiro, natural de Nova Olinda-TO, nascido aos 01/02/1999, filho de Maria da Consolação Batista Nemes e Erik 
Vicentino Bueno, CPF: 077.889.721-42, RG: 1500406, Orgão Expedidor: SESP/Polícia Civil/TO, estando atualmente em local 
incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 03/10/2022. Eu, Paula 
Marcia Dourado Carvalho Sobrinho, digitei e subscrevi, Fabio Costa Gonzaga Juiz de Direito que mandou expedir o presente.  
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da  1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi-TO, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais a Ação Penal nº 0007981-11.2018.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o acusado VANDERLEY BERNARDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 27 de janeiro de 1.969, natural 
de Goianésia – GO, filho de Catarina Maria de Jesus e de Leandro Bernardo dos Santos, RG n.º 14.721 – SSP/TO, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97. . E para 
que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado 
uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 128, cujo 
dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e 
ABSOLVO o acusado VANDERLEY BERNARDO DOS SANTOS, já qualificado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de 
Processo Penal, da imputação prevista no art. 306, §1º, inciso I, da Lei nº 9.503/97. Sem custas. Em relação a fiança (caso 
houver), proceda-se conforme o art. 337 do Código de Processo Penal, caso não tenha havido destinação 
diversa. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Ao final, dê baixa nos autos. Gurupi-TO, data certificada no 
sistema." Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27/09/2022. Eu, Luciana Barros 
Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi-TO, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais a Ação Penal nº 0003984-15.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o acusado MARCOS FERREIRA DIAS, brasileiro, nascido aos 11 de fevereiro de 1998, natural de Formoso do Araguaia-TO, 
filho de Ana Lúcia Dias Lima e Odely Ferreira da Silva, inscrito no CPFsob o nº: 074.925.331-28, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 155, caput, do Código Penal. E tem como vítima MANOEL 
CARDOSO FERREIRA MOTA,  brasileiro, casado, vigilante, nascido aos 11/05/1965, natural de Lizarda-TO, filho de Luíza 
Ferreira Mota, CPF n.º 371.384.301-59, atualmente em lugar incerto e não sabido. E para que chegue ao conhecimento do 
acusado e da vítima, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da 
Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento 131, cujo dispositivo segue 
transcrito: " Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e ABSOLVO o 
acusado MARCOS FERREIRA DIAS, já qualificado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da 
imputação prevista no art. 155, caput, do Código Penal. Intime-se a vítima (caso houver) da referida sentença, por força 
do art. 201, §2º, do CPP. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se Ao final, dê baixa nos autos. Gurupi-
TO, data certificada no sistema". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 27/09/2022. 
Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MMº. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, estado do 
Tocantins , na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais os autos de Ação Penal nº 0006241-13.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, 
como autora, move contra o acusado GEAN FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido em 14.02.1967, natural de Brejinho 
de Nazaré-TO, filho de Maria Fernandes da Cruz, inscrito no CPF n° 526.663.951-20, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 217-A (por 4x), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e art. 241-D, 
parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69, do Código Penal. Ee para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 33, cujo dispositivo segue 
transcrito: "JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e CONDENO o acusado GEAN 
FERNANDES DE OLIVEIRA, já qualificado, nos termos do art. 217-A (por 4x), na forma do art. 71, ambos do Código Penal, e 
art. 241-D, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69, do Código Penal, com pena definitiva 
fixada em 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da 
situação de hipossuficiência do acusado, em regime inicial fechado. Intime-se pessoalmente a vítima, para que, querendo, 
execute perante o Juízo Cível, o dispositivo da sentença que condenou o acusado ao pagamento da indenização 
mínima, no valor de três salários mínimos. Intime-se a vítima (caso houver) da referida sentença, por força do art. 201, 
§2º, do CPP. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: I) preencha-se o Boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de 
Identificação e INFOSEG; II) comunique-se ao TRE para fins previstos no art. 15, II, da Constituição Federal; III) Ao contador 
para o cálculo da pena de multa; IV) Expeça-se Mandado de Prisão para início do cumprimento de pena, visto o regime inicial 
fechado para cumprimento de pena, conforme PROVIMENTO 14/2018, item 9.15.5.nm. V) extraia-se cópia dos documentos 
necessários e expeça-se guia de execução penal, com a formação de autos de execução; VI) Após todas as deliberações, dê-
baixa nos autos. P.R.I.C. Gurupi-TO, data certificada no sistema". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, aos 29/09/2022. Eu, Luciana Barros Acacio Noleto, Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi /TO, na forma da Lei 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites 
legais a Ação Penal nº 0005694-70.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado MATEUS ALVES BENICIO,   brasileiro, união estável, chapa, nascido aos 25 de fevereiro de 1.998, natural de 
Conceição do Araguaia-PA, filho de Vanusa Silva Benício e José Alves Maciel, portador do RG nº 1.497.152 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, 
inciso I, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 
placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença 
condenatória inserida no evento nº 33, cujo dispositivo segue transcrito: "JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 
pretensão punitiva manifestada na denúncia, e CONDENO o acusado MATEUS ALVES BENICIO, já qualificado, nos termos 
do art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses 
de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da situação de 
hipossuficiência do acusado, em regime inicial semiaberto.Na mesma oportunidade, ABSOLVO o acusado JOENDERSON 
FERREIRA DIAS da imputação prevista no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, o que faço com fulcro 
no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Intime-se a vítima (caso houver) da referida sentença, por força do art. 
201, §2º, do CPP. APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO: I) preencha-se o Boletim individual, encaminhando-o ao Instituto de 
Identificação e INFOSEG; II) comunique-se ao TRE para fins previstos no art. 15, II, da Constituição Federal; III) Expeça-se o 
necessário para cumprimento da devolução e da destinação dos bens, conforme sentença; IV) Ao contador para o cálculo da 
pena de multa; V) extraia-se cópia dos documentos necessários e expeça-se guia de execução penal, com a formação de autos 
de execução; VI) Após todas as deliberações, dê-baixa nos autos. P.R.I.C. Gurupi-TO, data certificada no sistema ". Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 29/09/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, 
Servidora de Secretaria, lavrei o presente. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 6470550 
CITANDO: TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS, atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação 
de Usucapião que lhe é proposta por SEBASTIÃO LUCAS PEREIRA DE QUEIROZ, para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação do presente, contestar, sob pena de revelia e confissão.  IMÓVEL:  Matrícula n. 11.190, Lote n. 06, da quadra 24-
A, situado na Rua 03, esquina com a Rua 02, do Loteamento Jardim Eldorado, desta cidade, com área de 425,50 m², mediando 
2,00 metros de frente, onde confronta com a Rua 03; 30,00 metros de fundo, confrontando com os lotes 02,03 e lado esquerdo, 
confrontando com o lote 07, e 7,92 metros pela linha de chanfrado. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: SEBASTIÃO LUCAS PEREIRA DE 
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QUEIROZ. REQUERIDO: IARA ALVES DE CASTRO AÇÃO: Usucapião. Processo: nº 0010373-79.2022.8.27.2722  . PRAZO DO 
EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi. JOSÉ 
EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO Nº 6523746 
CITANDO: TERCEIROS DESCONHECIDOS E INTERESSADOS,   atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar 
da Ação de Usucapião que lhe é proposta por ANA LÚCIA MELO LIMA , para no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
publicação do presente, contestar, sob pena de revelia e confissão. IMÓVEL:  Lote n. 10, da Quadra 59, situado na Rua I, do 
Loteamento Bairro Engenheiro Waldir Lins, desta cidade, com área de 600 m², medindo 20,00 metros de frente, por onde 
confronta com a Rua I; 20,00 metros de fundos, onde confronta com o lote 12; 30,00 metros lado direito, onde confronta com o 
lote 11; 30,00 metros do lado esquerdo onde confronta com o lote 09. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: ANA LÚCIA MELO LIMA. 
REQUERIDO: RAIMUNDA RODRIGUES ARAUJO, MARIA NILVA RODRIGUES DE FREITAS, MARIA DE FATIMA 
RODRIGUES GOMES, LUIZ RODRIGUES GOMES, JULIMAR RODRIGUES DA SILVA e ANTÔNIO CARLOS RORIGUES 
AÇÃO: Usucapião. Processo: nº 0012548-46.2022.8.27.2722  . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi - TO. Eu, 
Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi. JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO – Processo nº 00005141620158272712 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 
autuada sob o nº 00005141620158272712, proposta por MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, em face de LIZIDETE 
FERREIRA SILVA. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de LIZIDETE FERREIRA SILVA, brasileira, divorciada, 
autônoma, portadora do RG n° 223.217 SSP/TO e no CPF n° 558.078.013-34, residente e domiciliado na Rua Paraense, n° 563, 
Bairro São Raimundo, Axixá do Tocantins/TO – TO, CEP 77.930-000, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir 
transcrita: “Ante o exposto, confirmando a tutela de urgência deferida no evento 12, JULGO PROCEDENTES os pedidos para 
DETERMINAR a SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA da interdita Antônia Pereira da Silva, nomeando como novo curador o Sr. 
MARCIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, o qual não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza pertencentes à interdita, sem autorização judicial.EXPEÇA-SE termo de curatela definitiva, sendo que no 
referido termo, deverá constar as advertências acima, bem como o disposto no art. 553 do Código de Processo Civil.CUMPRA-
SE o disposto nos artigos 755 e 759 do Código de Processo Civil, publicando-se os editais. EXPEÇA-SE mandado para inscrição 
no Registro de Pessoas Naturais onde se acha lavrado o assento de nascimento da interditada (art. 755, §3º, CPC/15). Por 
fim, DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO DO PROCESSO, nos termos art. 487, inciso I, do CPC. CONDENO a parte requerida 
ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como em honorários advocatícios ao patrono da parte autora, no 
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado: I) CERTIFIQUE-SE; II) PROMOVA-SE a 
baixa definitiva; III) CUMPRA-SE o Provimento nº 09/2019 da CGJUSTO. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME(M)-SE. 
CUMPRA-SE." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de 
agosto de 2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
intimação com prazo de 20 dias, extraído do processo 2366 nº 5000148-91.2008.8.27.2725, onde figura como exequente MARIA 
INÊZ MELO XAVIER e executado ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica 
ROBERTO CARLOS DA CONCEIÇÃO E SUA ESPOSA SANDRA DE LUCENA DA CONCEIÇÃO, residente em lugar incerto e 
não sabido, devidamente INTIMADO da penhora e avaliação realizada nos presentes autos, evento 93 referente ao Lote 2, com 
área de 799,86m2, desmembrado de uma chácara ao Norte da TO-370, inscrito no CRI local matrícula 6.996, Livro 2-X de 
Registro Geral, fls. 143. DESPACHO EVENTO 145: "Deixo de acolher o pedido de nulidade da penhora por ausência de 
intimação do executado/cônjuge, tendo em vista a determinação de evento 131 para intimação via edital, todavia, ainda não 
cumprida. Sendo assim, ao cartório para cumprimento do despacho proferido no evento 131. Cumpra-se. Documento eletrônico 
assinado por FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6055169v2 e do código CRC 
ca1b8819. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): FABIANO RIBEIRO Data e Hora: 4/8/2022, às 20:40:36" e 
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DESPACHO EVENTO 131: "Considerando que se trata de penhora de bem imóvel, e que a ausência de intimação do cônjuge 
pode ser implentada no curso dos autos, determino a intimação via edital do executado, juntamente com seu cônjuge, nos termos 
do artigo 842 do CPC. Documento eletrônico assinado por FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da 
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4347404v4 e do código CRC 421f600d. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): FABIANO RIBEIRO 
Data e Hora: 16/12/2021, às 13:5:25". E, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado 
na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema 
do Tocantins, data 18 de agosto de 2022. Eu, MARINALVA TAVARES CAMPOS DOS SANTOS, o digitei. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:5001233-08.2005.8.27.2729 
AUTOR: SINOBILINO BARREIRA DE SOUZA - CPF: 01754904149 
RÉU: BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DE PORTO NACIONAL - CNPJ: 00000000261580 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 5001233-08.2005.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta 
por SINOBILINO BARREIRA DE SOUZA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DE PORTO NACIONAL, e que 
por este meio, procede a INTIMAÇÃO do seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, para que 
manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo acima, sob pena de extinção do 
processo sem resolução de mérito (art. 313, § 2º, II, CPC).SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00426304420198272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: IGOR LEITAO DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) IGOR LEITAO DA SILVA, brasileiro, união estável, serviçoes gerias, nascido aos 11/02/1996, natural de 
Belém-PA, inscrito no CPF n° 033.972.862-04, filho de Ediene Helen Lacerda Leitão e Gilson Luis Lima da Silva?, atualmente em 
local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO 
PENAL n.º 0042630-44.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Igor Leitão da Silva, brasileiro, convivente em união estável, 
desempregado, filho de Helen Lacerda Leitão e Gilson Luis Lima da Silva, natural de Belém/PA, nascido aos 11/02/1996, inscrito 
no CPF sob o nº 033.972.862-041, pela prática da conduta descrita no artigo 16, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 10.826/03 e 
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 69, CP, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os 
quais transcrevo, in verbis:[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 08 de outubro de 2019, por volta das 10h10min, 
no estabelecimento comercial situado na Rua 07, Quadra 23, Lote 06, Lago Sul, nesta capital, o denunciado IGOR LEITÃO DA 
SILVA portava uma arma de fogo com numeração de série suprimida. Consta, ainda, dos autos de Inquérito Policial que o 
denunciado IGOR LEITÃO DA SILVA cometeu o crime de porte de arma de fogo acima narrado na companhia da criança 
MARCOS GABRIEL ARAUJO DIAS (nascido em 14/09/2008 – com 11 anos na data do fato), facilitando sua corrupção, situação 
suficiente para comprovar consumação de conduta violadora do bem jurídico-penal da proteção do crescimento livre e sadio das 
crianças e adolescentes em fase de peculiar condição de desenvolvimento e merecedora de proteção integral. Segundo restou 
apurado, o denunciado em companhia de uma criança, estacionou a motocicleta em frente a uma lanchonete, sendo que, nessa 
ocasião, testemunhas presentes no local visualizaram o denunciado portando uma arma de fogo. Em razão disso, a Polícia 
Militar foi acionada e, ao chegar no local, depararam-se com o denunciado próximo a lanchonete, porém não encontraram a 
referida arma de fogo. Ao deixarem o local, os policiais militares foram informados por terceiro não identificado que o denunciado 
repassou a arma de fogo para a criança escondê-la. Em seguida, os policiais militares retornaram ao local e, após a realização 
de diligências, encontraram 01 (uma) arma de fogo da marca Taurus, calibre 32, com numeração de série suprimida, bem como 
06 (seis) munições da marca CBC, calibre 32, em um canto do muro no local, debaixo de uma tábua. Diante disso, o denunciado 
foi preso em flagrante delito. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou que estava portando a arma de fogo por 
sofrer ameaças. [...] A denúncia foi oferecida em 11 de outubro de 2019 e recebida no dia 14 de outubro de 2019 (evento 4). O 
acusado foi citado e apresentou resposta por meio de seu patrono (evento 14 e 21). Na decisão do evento 27, o recebimento da 
denúncia foi ratificado. A primeira audiência de instrução realizada foi ouvido o policial militar Jeesmiel Rodrigues Lima, em 
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16/12/2019 (evento 54). Na segunda e audiência foi inquirida a testemunha Wellington Luiz de Oliveira, e decretada a revelia do 
acusado, em 6/7/2022 (evento 114). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais, o Ministério 
Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 123). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais por 
memoriais, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, seja a pena fixada em seu mínimo 
legal, bem como a fixação do regime prisional menos gravoso (evento 127). É, em síntese, o relatório. 3. DISPOSITIVO Ante o 
exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Igor Leitão da Silva como incurso nas penas do artigo 16, §1º, IV, da Lei 
n.10.826/03 e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69, do Código Penal. Passo a dosagem 
das penas.  3.1 Posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do 
Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e 
conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as 
consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em 
nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena.  Pena-base: diante do exposto 
acima, aplico a pena-base em 3 (três) anos de reclusão. 2ª fase – Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da 
confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, alínea "d", do CP, todavia deixo de aplicar, em virtude da vedação da Súmula 
231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 
mínimo legal".  Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase. 3ª fase – Causas de diminuição e aumento: não há. Pena 
para o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo com identificação suprimida: Fica estabelecida a pena em 3 (três) anos de 
reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. 3.2 Corrupção 
de menor 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não 
registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram 
suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são 
inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não 
afetará a graduação da pena.  Pena-base: diante do exposto acima, aplico a pena-base em 1 (um) anos de reclusão. 2ª fase – 
Não há circunstâncias atenuantes nem agravantes. Dessa forma, a pena permanece inalterada nesta fase. 3ª fase – Causas de 
diminuição e aumento: não há. Pena para o crime de corrupção de menor: Fica estabelecida a pena em 1 (um) ano de 
reclusão. Em virtude do concurso material de crimes, disposto no artigo 69, caput, do CP, somo as penas. Pena definitiva: Fica 
estabelecida a pena definitiva em 4 (quatro) anos de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 10 (dez) dias-multa, 
cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: Diante das circunstâncias do fato e do quantum fixado, determino que 
esta seja cumprida em regime inicial ABERTO, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Conforme fundamento no artigo 44, 
do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais, sejam, a) comparecimento mensal 
à Central de Penas e Medidas Alternativas - CEPEMA de Palmas; e b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível 
com seu ofício. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isento o acusado das custas e despesas processuais por ter 
sido assistido pela Defensoria Pública. Em relação aos bens listados no evento 18, APREENSAO1, determino a remessa do 
revolver, marca TAURUS, calibre.32 apreendido ao Comando do Exército Brasileiro. Referente aos demais bens, determino 
sejam doados à instituição cadastrada na CEPEMA. Os bens inservíveis deverão ser destruídos ou reciclados, conforme 
determina o artigo 692 do Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. O processo será encaminhado à SECRIM para as intimações, 
expedição de ofícios e demais providências de praxe previstas no Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Após o trânsito em julgado, 
expeçam-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais e ofício ao Instituto de Identificação. Intimo as 
partes para ciência. Ao final, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS 
PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 30/09/2022. Eu, MARIA FERNANDA BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e 
subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS)  
     O Dr. JOSÉ 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, GUILHERME ALEXSANDRO LUCAS 
BARBO, brasileiro(a), estado civil casado(a), nascido(a) em 15/01/1986, portador(a) do CPF N.º 050.536.884-60 e do RG nº 
2000003027974 SSP/AL, 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 0015512-25.2021.8.27.2729 , na qual figura como 
exequente, o ESTADO DO TOCANTINS e PRODIVINO BANCO DO EMPREENDEDOR S.A, 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. 
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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, 26 de setembro 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,  MARIA ONEIDE FERREIRA DOS SANTOS 
MARTINS, brasileira, solteira, CPF nº 166.141.942-91, portadora do RG nº 1163731– 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 DE 
MÚTUO, registrada sob o n.º 0046603-36.2021.8.27.2729  , na qual figura como exequente, 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, 26 de setembro de 2022. 
 

3ª vara da família e sucessões 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL Nº 6502034 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0047367-90.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: MIGUEL DE BORTOLI BACKENDORF, GIORGIA SOARES MOURA DE BORTOLI, CAROLINA DE BORTOLI 
BACKENDORF. 
RÉU: RICARDO BACKENDORF 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM.(ª) Juiza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da  Ação Nº 0047367-90.2019.8.27.2729 em que MIGUEL DE 
BORTOLI BACKENDORF, GIORGIA SOARES MOURA DE BORTOLI e CAROLINA DE BORTOLI BACKENDORF move(m) em 
face de RICARDO BACKENDORF, e que por meio deste edital fica(m) CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para 
que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, §1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou a MMª. Juiza, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu,Itamaracy Airam Bonfim 
Nunes, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de 
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro 
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante 
o preenchimento do código verificador 6502034v2 e do código CRC 1c5d09c5. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 28/9/2022, às 17:18:47 
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Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Boletins de expediente 
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0035812-71.2022.8.27.2729 – Chave Processo  861228916722 
Deprecante: 9ª Vara Cível da Comarca de São Paulo - SP. 
Nº de origem: 0037737-96.2021.8.26.0100 
Exequente: de Vivo, Whitaker e Castro Advogados 
Advogado: Guilherme Matos Cardoso – OAB/SP. 249787 
Executado: Distribuidora de Doces Palmas Ltda 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento 
das custas de locomoção de oficial de justiça, a ser realizada, no valor de R$32,88(trinta e dois reais e oitenta e oito centavos), 
junto ao Banco do Brasil S.A agência 1867-8, Conta Corrente n. 110.049-1(Locomoção de Oficial de Justiça) que tem como 
favorecido o Tribunal de Justiça com CNPJ n. 25.053.190/0001-36, comprovando o recolhimento nos autos da Carta Precatória. 
Fica cientificado que o depósito realizado por meio de envelope ou transferência programada não comprova o pagamento das 
custas. Tudo de conformidade como o despacho lançado no evento 10 da carta precatória. 
 

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 TELA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 26.700.393/0001-30, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5039518-89.2013.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 JORGE MAGALHAES SEIXAS, CPF/CNPJ: 234.743.001-72, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5029742-
65.2013.8.27.2729, 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. 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 VERBU'S ASSESSORIA E MARKETING LTDA, CPF/CNPJ: 02.945.512/0001-
56, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5028651-71.2012.8.27.2729 
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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 ROBERTO GOUVEIA DE ABREU, CPF/CNPJ: 628.664.781-34, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
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5015756-44.2013.8.27.2729, 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. 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de 
setembro 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 PAULO VIANA COSTA, CPF/CNPJ: 689.303.131-91, para que, caso queira, no prazo de 
30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5008765-23.2011.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 
de setembro 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 SEBASTIÃO PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 191.339.362-34, para que no prazo de 
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5002192-
37.2009.8.27.2729, 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 REMOEL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 06.299.218/0002-56, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5001051-27.2002.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 IVONETE GOMES DA COSTA OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 824.813.501-20, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5000738-56.2008.8.27.2729, 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 IVONETE GOMES DA COSTA, CPF/CNPJ: 04.159.017/0001-47, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) 
dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000738-56.2008.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES 
SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 F. C. 
CAVALCANTE COMERCIO, CPF/CNPJ: 06.209.856/0001-58 e de FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 009.783.641-
98, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000725-91.2007.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 26 de 

setembro 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 SONIA MARIA VIEIRA SILVA, CPF/CNPJ: 630.612.521-34, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000428-
84.2007.8.27.2729, 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, 13 
de setembro 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 MARTINEZ LUIZ DE SOUZA, CPF/CNPJ: 598.506.201-53 e VANDER LUIS DE 
OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 533.767.811-68, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias 
tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000018-41.1998.8.27.2729, 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, 14 de setembro 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 RIBAMAR RODRIGUES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 466.551.233-72, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0044211-65.2017.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 PARNAIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 10.689.056/0001-
59, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0044211-65.2017.8.27.2729 
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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 JONH KENNEDY BORGES, CPF/CNPJ: 613.211.681-87, para que, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0043443-
76.2016.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 MAÍSA OTILIA DA SILVA SOUSA, CPF/CNPJ: 963.492.471-91, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0003581-
93.2019.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
22 de setembro 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 OWERLANDES GALVAO NEVES, CPF/CNPJ: 319.907.543-68, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0010750-
10.2014.8.27.2729, 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. 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 23 de setembro 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 DONIZETH APARECIDO SILVA, CPF/CNPJ: 311.044.791-68, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0041843-83.2017.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 DRUMMOND CONSULTORIA PEDAGOGICA LTDA, CPF/CNPJ: 04.457.723/0001-
75, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0037085-95.2016.8.27.2729 
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, 16 de setembro 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 NEWTON MARTINS PANIAGO, CPF/CNPJ: 834.373.711-34, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0011695-
94.2014.8.27.2729, 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 
de setembro 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 ELIZAIDE EDUAO FERREIRA, CPF/CNPJ: 134.171.108-07, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0034518-86.2019.8.27.2729 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 SANDRA RIBEIRO VIEIRA, CPF/CNPJ: 846.859.301-00, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0014427-
43.2017.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
22 de setembro 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 GOMES, CPF/CNPJ: 012.418.021-30, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0036973-58.2018.8.27.2729 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro de 2022. 
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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 MARIA 
DE LURDES COELHO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 288.859.532-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0015480-59.2017.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20170013794, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS - TX LIC; 20170013795, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF - 
TX LIC; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 796,64 (setecentos e noventa e seis reais e sessenta e quatro 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de 
setembro 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 LIBOREIRO AVELAR, CPF/CNPJ: 001.224.826-62, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0006851-
04.2014.8.27.2729, 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, 12 de setembro 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 DISTRIBUIDORA CENTROESTE LTDA, CPF/CNPJ: 04.148.286/0001-08, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0006851-04.2014.8.27.2729 que lhe move 
o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e 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, BARBARA 
PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de setembro 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 COMERCIAL NORTE LTDA, CPF/CNPJ: 10.267.048/0001-14, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0015480-59.2017.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 CLEUDO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 365.719.542-49, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0035531-28.2016.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES ARAGUAIA 
EIRELI, CPF/CNPJ: 07.073.222/0001-83, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 0028215-32.2014.8.27.2729 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, 1º de setembro 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 MARCELO DE SOUSA DUARTE, CPF/CNPJ: 788.403.331-34, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0010959-
76.2014.8.27.2729, 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de 
setembro 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 ALCIDES SAMPAIO, CPF/CNPJ: 348.064.901-72 e FABIO DA SILVA SAMPAIO VICTOI, CPF/CNPJ: 856.485.231-49, 
para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5000048-03.2003.8.27.2729, 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, 
Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 SAMPAIO E SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 02.770.158/0001-76, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000048-03.2003.8.27.2729 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 WILSON GOMES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 075.315.591-53, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0041558-
56.2018.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 ACOFERRO COMERCIAL DE ACO E FERRO LTDA, CPF/CNPJ: 37.242.658/0001-10 e 
de TEOLINO SILVA JUNIOR, CPF/CNPJ: 239.554.81620, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha 
Embargos à Execução Fiscal nº 5000092-17.2006.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 26 de setembro 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 NORBERTO PEREIRA DA LUZ, CPF/CNPJ: 088.573.341-04, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5034619-
48.2013.8.27.2729, 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. 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 FRANCISCO SOARES DE CASTRO, CPF/CNPJ: 184.062.893-68, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0017401-53.2017.8.27.2729, 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 de setembro 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 FLORICULTURA PAULISTA LTDA, CPF/CNPJ: 02.734.817/0001-19 e de NEIRILENE 
PEREIRA DA LUZ, CPF/CNPJ: 798.041.871-91, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à 
Execução Fiscal nº 5034619-48.2013.8.27.2729 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, STHEFANY 
MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 WANDERSON VIEIRA PEIXOTO, CPF/CNPJ: 854.171.813-15, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5037374-
45.2013.8.27.2729, 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. 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 setembro 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 JOSAFAN DA SILVA MACEDO, CPF/CNPJ: 449.139.903-49, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0002278-
44.2019.8.27.2729, 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 
de setembro 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 AMANDA DE GODOY ASSIS BARBOSA, CPF/CNPJ: 692.909.891-49, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5038517-69.2013.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO 
CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 MASTER PLUS ODONTOLOGIA AVANÇADA, CPF/CNPJ: 06.988.016/0001-30, para que, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5038517-69.2013.8.27.2729 que lhe move 
o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e 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, YASMIM 
FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 ESTRUTURAS DE ACO ARAGUAIA EIRELI, CPF/CNPJ: 02.850.337/0003-85, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0034638-32.2019.8.27.2729, 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, 
15 de setembro 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 D. O. FONSECA, CPF/CNPJ: 08.060.763/0001-30, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0034100-
85.2018.8.27.2729, 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 
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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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
27 de setembro 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 WALDSON MARTINS MONTEIRO, CPF/CNPJ: 451.394.581-87, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0035096-
83.2018.8.27.2729, 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 
de setembro 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 CLEUDO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 365.719.542-49, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0035531-28.2016.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 27 de setembro 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 PARNAIBA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 10.689.056/0001-
59, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0044211-65.2017.8.27.2729 
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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERANTES ARAGUAIA 
EIRELI, CPF/CNPJ: 07.073.222/0001-83, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 0028215-32.2014.8.27.2729 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, 1º de setembro 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 AGNA MARIA T NOLASCO LTDA, CPF/CNPJ: 04.505.395/0001-35, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0023608-34.2018.8.27.2729 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 
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3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 MARCELO DE SOUSA DUARTE, CPF/CNPJ: 788.403.331-34, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0010959-
76.2014.8.27.2729, 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de 
setembro 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 ESPÓLIO DE TALISMAN RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: , para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0000677-
32.2021.8.27.2729, 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
28 de setembro 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 ERISVALDO BEZERRA DA SILVA SOUSA, CPF/CNPJ: 810.952.101-06, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5042300-69.2013.8.27.2729, 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) 20130054495, inscrita em 03/01/2011, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento 
era de R$ 1.676,13 (um mil, seiscentos e setenta e seis reais e treze 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, 1º 
de setembro 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 TOMAZ SANTANA NETO, CPF/CNPJ: 817.598.861-49, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5033764-06.2012.8.27.2729, 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) 
20120018032, inscrita em 03/01/2011, referente ao IPTU; 20120018033, inscrita em 03/01/2011, referente ao COSIP; cujo valor 
à época do ajuizamento era de R$ 693,81 (seiscentos e noventa e três reais e oitenta 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. 
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Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 26 de setembro 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 KR COMERCIO DE TECIDOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.360.645/0001-60, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5018156-31.2013.8.27.2729, 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-2626/2012, inscrita em 06/11/2012, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 
11.367,08 (onze mil, trezentos e sessenta e sete reais e oito 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
21 de setembro 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 A. E. P. SILVA BONILHA, CPF/CNPJ:04.495.938/0001-80 e ANA ESMÉRIA PAULA SILVA 
BONILHA, CPF/CNPJ: 450.312.901-53,   por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000502-70.2009.8.27.2729, 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) 20843.28.82489.9 inscrita em 
17/11/2005, referente ao  TXL-FUNC;  21377.155.82489.9, inscrita em  27/01/2006, referente ao TXL-FUNC; cujo valor à época 
do ajuizamento era de R$ 540,19 (quinhentos e quarenta reais e dezenove 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, YASMIN DOS SANTOS GOTHE, Matrícula 365130, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 
de setembro 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 MEIGNA APARECIDA DE PAULA, CPF/CNPJ: 397.737.601-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0047743-42.2020.8.27.2729, 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) 20200001269, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001270, inscrita em 04/01/2019, referente ao 
IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.695,42 (quatro mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta 
e dois 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, STHEFANY MAGALHÃES 
SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 26 de setembro 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 N. M. DA COSTA PAPELARIA, CPF/CNPJ: 08.400.901/0001-82, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0045891-85.2017.8.27.2729, 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) J-5179/2017, inscrita em 21/08/2017, referente ao PROCON; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 
11.752,82 (onze mil, setecentos e cinquenta e dois reais e oitenta e dois 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 
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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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 23 de 
setembro 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 ESPÓLIO DE ROBSON ANTONIO BEZERRA DINIZ, CPF/CNPJ: , por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0000692-98.2021.8.27.2729, 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) 20200001647, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001648, inscrita em 04/01/2019, referente ao 
IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.932,00 (três mil e novecentos e trinta e dois reais), 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 27 de setembro 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 ROSEMEIRE MARIA DE LIMA PEREIRA, CPF/CNPJ: 427.324.681-34, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0027293-20.2016.8.27.2729, 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) 20160006770, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF; 20160006772, inscrita em 25/03/2015, referente ao 
TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.529,21 (dois mil, quinhentos e vinte e nove reais e vinte 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 23 de setembro 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 EDUARDO FELIX DA SILVA, CPF/CNPJ: 322.604.048-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0046142-98.2020.8.27.2729, 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) 20200018209, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF; 20200018210, inscrita em : 06/03/2017, referente ao 
ISS-AUTONO; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.110,97 (três mil, cento e dez reais e noventa e sete 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 28 de setembro 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 CHEFAO ORGANIZACAO DE SHOWS & EVENTOS - EIRELI, CPF/CNPJ: 97.526.446/0001-96, por estar em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036129-
06.2021.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a 
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dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20210001110, inscrita em 29/07/2021, referente ao ISS-ESTIM; 
20210001111, inscrita em 12/04/2021, referente ao TLF; 20210001112, inscrita em 12/04/2021, referente ao TLS; cujo valor à 
época do ajuizamento era de R$ 14.924,95 (quatorze mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 23 de 
 

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 CARLENE REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E 
ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 02.625.744/0001-27, para tomar ciência da sentença proferida no evento 80 dos autos 
da Execução Fiscal n° 0004118-89.2019.8.27.2729 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 26 de setembro de 2022. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 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 JOANICI BARBOSA MIRANDA, CPF/CNPJ: 017.719.261-55, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 36 dos autos da Execução Fiscal n° 0008223-75.2020.8.27.2729 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 23 de setembro de 2022. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00033517420218272731   Chave n. 649149863521 
Denunciado: HELIO CARDOSO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado HELIO CARDOSO, brasileiro, natural de Goiânia/GO, nascido em 13/12/1962, filho de Maria Sebastiana Cardoso, 
portador do CPF n.º 363.842.671-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 121 § 2º 
inciso II do CP em atenção a Lei n. 8.078/90. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor 
Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 30/09/2022. 
Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 0000056-97.2019.8.27.2731 
Acusado: DELIO DE OLIVEIRA MORAES SOUZA 
 Infração;artigo 306 da Lei 9.503/97 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o virem, ou dele tiver em prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem  
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra o sentenciado DELIO DE OLIVEIRA MORAES SOUZA RJI: 192732213-02 Alcunha : Outros 
nomes: Filiação: CLEIA DE OLIVEIRA MORAES e JUACY PEREIRA DE SOUZA Naturalidade: PARAÍSO DO TOCANTINS-TO 
Data do Nascimento: 09/02/1990 Grau de Instrução: Não informado Estado Civil: UNIÃO ESTÁVEL Profissão: TÉCNICO EM 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO Documentos: CPF n. 028.808.771-21 e RG: 981.992 SSP/TO ,o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
do SENTENÇA DE cuja parte dispositiva restouEXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados, assim transcrita: 
"Tendo em vista o que consta do parecer do Ministério Público, acolho-o, como razão de decidir e, com fulcro no[1] artigo 109, 
c.c. o artigo 107, inciso IV, todos do Código Penal DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DÉLIO DE OLIVEIRA MORAES 
SOUZA. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sem custas. Ciência ao Ministério Público. Recolham-se os ".Mandados de Prisão 
eventualmente expedidos. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE Conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, aos 29 de Setembro 
de 2022 . (29/09/2022). Eu (Layanne Meirele Dutra da Silva, Analista Judiciário- CEPEMA) que digitei e subscrevi. .RENATA DO 
NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 5000054-08.2020.8.27.2731 
Acusado: EUCLEBES SILVA DE ALMEIDA 
Infração: Artigo 129, § 90, do Código Penal Brasileiro, sob a incidência da Lei Federal n.° 11.340/2006. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o virem, ou dele tiver em prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra o sentenciado EUCLEBES SILVA DE ALMEIDA Alcunha: Outros nomes: Filiação: MARIA 
DO ROSARIO SILVA ALMEIDA e DEOCLIDES RIBEIRO DE ALMEIDAS Naturalidade: PIUM-TO Data do Nascimento: 
11/01/1981 Grau de Instrução: Não informado Ensino Fundamental Médio Superior Incompleto Estado Civil: CASADO Profissão: 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO Documentos: RG nº 381.522 SSP/TO e CPF nº 967.139.761-15 ,o qual se encontra em lugar incerto 
e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor do 
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  exarada nos autos epigrafados cuja parte dispositiva restou assim transcrita:, , 
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo 
efetivo cumprimento, a pena imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) execução(ões) penal(is). Conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, aos 28 de Setembro 2022. (28/09/2022). Eu (Angel Yuri Marques Meneses,Suporte técnico- CEPEMA) 
que digitei e subscrevi. .RENATA DO NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60 (sessenta) dias 
Autos de EXECUÇÃO PENAL: 5000046-31.2020.8.27.2731 
Acusado: MARCOS DIONI FERREIRA DE ARAUJO 
Infração: artigo 129, § 9°, cc. o artigo 5º, inciso I, Lei 11.340/2006. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o virem, ou dele tiver em prazo de 60 (sessenta) dias virem, ou dele tiverem  
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do 
Tocantins, como autor, move contra o sentenciado MARCOS DIONI FERREIRA DE ARAUJO RJI: Alcunha: Outros nomes: 
Filiação: Boaventura Rodrigues de Araújo e Rosalia Ferreira de Araújo Naturalidade: ALIANÇA DO TOCANTINS-TO Data do 
nascimento: 28.08.1988 Grau de Instrução: Não informado Estado Civil: SOLTEIRO Profissão: LAVADOR DE CARROS 
Documentos: RG nº 783.421 SSP/TO e CPF nº 030.326.541-81 ,o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor do SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA 
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PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o exposto, com fulcro nos 
artigos, 685 do Código de Processo Penal e 109 da Lei 7.210/84, DECLARO EXTINTA, pelo efetivo cumprimento, a pena 
imposta ao reeducando nos autos da(s) presente(s) execução(ões) penal(is). Conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, 
aos 28 de Setembro 2022. (28/09/2022). Eu (Angel Yuri Marques Meneses, Suporte técnico- CEPEMA) que digitei e subscrevi. 
RENATA DO .NASCIMENTO E SILVA. Juíza de Direito 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00031651720228272731     Chave: 733493561022 
Acusado: GUILHERME LOPES CORREIA e GLEISON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 90 (noventa) dias virem, ou 
dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado GUILHERME LOPES CORREIA, brasileiro, solteiro, ajudante de 
mecânico, nascido em 12/05/2004, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Wanderson dos Santos Correia e de Adriana 
Ferreira Lopes, residente na Rua 07 de setembro, n.º 1.606, Setor Oeste, em Paraíso do Tocantins/TO, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o 
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: 
a) CONDENAR GLEISON MARCELO RODRIGUES FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 
4º, inciso IV do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei Federal n.º 8.069/90, na forma do artigo 70, caput, 1ª parte, do Código 
Penal; e, b) CONDENAR GUILHERME LOPES CORREIA, já qualificado, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do 
Código Penal. PENA DEFINITIVA: fica o réu GUILHERME LOPES CORREIA, definitivamente condenado definitivamente fixada 
no importe de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo.-Para conhecimento de todos é 
passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins/TO, aos 29/09/2022. Eu (EDIMILSON COSME DOS SANTOS-Servidor Judiciário) que digitei e subscrevi.RENATA 
DO NASCIMENTO E SILVAJuíza de Direito 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio, fica(m) o(a)(s) requerido(a)(s)  MUJACIR ALVES DA 
SILVA, brasileiro, pintor, nascido aos 31/05/1977, filho de Teresa Pereira da Silva, atualmente residente e domiciliado em lugar 
incerto e não sabido, INTIMADO da decisão proferida no ev.141, cujo teor é o seguinte: "Tendo em vista que, mesmo intimado 
(ev. 135), o executado não apresentou qualquer manifestação (ev. 139), CONVERTO em penhora o bloqueio realizado no evento 
133, ANEXO2, dispensando maiores formalidades (art. 854, § 5º, Código de Processo Civil).Para continuidade do feito 
DETERMINO o que segue:1. Proceda a assessoria com a transferência dos valores bloqueados, nos limites do débito, a uma 
conta judicial vinculada a estes autos e Juízo, desbloqueando-se os valores excessivos, se houver;2. Transferidos os valores, 
nos termos do art. 841 do CPC, INTIME-SE o executado (nos mesmos moldes) para, no prazo de 10 dias, manifestar-se, sob 
pena de ser autorizado o levantamento do valor penhorado em favor da parte exequente;3. Após, diga a parte exequente e, em 
seguida, ao Ministério Público;4. A parte exequente deverá manifestar-se quanto à destinação do valor penhorado, sob pena de 
devolução;5. Caso requeira o levantamento e não havendo impugnação, proceda-se com a expedição de alvará 
eletrônico.Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito."Ficando ainda, INTIMADO para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar nos autos, sobre a 
transferência dos valores bloqueados efetuado via SISBAJUD, sob pena de ser autorizado o levantamento do valor penhorado 
em favor da parte exequente.E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. 
Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da Justiça. Eu, Germanda Nunes Vieira de 
Melo, estagiária, digitei. 
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PEDRO AFONSO 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria de Instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, nomeia Comissão Processante e dá Outras 
Providências.  
O Diretor do Fórum da Comarca de Pedro Afonso, Juiz de Direito MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, no uso de suas atribuições 
legais, especialmente Com fulcro no art. 42, inciso I, alíneas "n" e "u", da Lei Complementar Estadual n. 10/1996 combinado com 
art. 37 da Lei 8.935/94; 
CONSIDERANDO o  Disposto no art. 59, XXI, da Resolução nº nº 17/2009, c/c Art. 166, II. 178 da Lei nº 1818/07  
CONSIDERANDO DESPACHO 32442 (evento 4316600), e DESPACHO 33308 (Evento 4322929) ambos do Processo SEI nº 
21.0.000031693-5, a fim de apurar as irregularidades apontadas pela Chefe de Secretaria da Vara Cível, Senhora L. C. N, 
Técnica Judiciária Lotada na Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, em face da não localização do Processo n. 0003229-
81.2012.4.01.4300, remetido em 23/10/2014 pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins para o juízo da 
Comarca de Pedro Afonso/TO (comprovante de entrega do objeto JH 415495842BR).; 
CONSIDERANDO que o Processo Administrativo Disciplinar – PAD é o instrumento destinado a apurar a responsabilidade e 
inobservância de obrigação legal por parte de servidor;  
CONSIDERANDO a necessidade de apuração dos fatos e se seguindo a ordem por antiguidade dos servidores lotados nesta 
comarca; 
CONSIDERANDO as manifestações dos servidores Ricardo Gomes Lustosa, Grace Coleho Barbosa e Afonso Aquino Barros, 
manifestaram pelo impedimento por motivo de foro íntimo, conforme ID 1739522 e ID 1744569. 
CONSIDERANDO a Decisão da Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, acostado no ID 1830836, onde defere o 
pedido da atuação da Comissão Permanente de Processo Administrativo da CGJUS/TO, nos termos nos termos do artigo 3º, do 
Provimento nº 1/2017, c/c os termos da Portaria Nº 1542/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 01 de julho de 2022 
(http://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home/Imprimir/3163), para o processamento do feito até a elaboração do relatório final. 
RESOLVE: 
Art. 1º. INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD em desfavor da servidora L. C. N. brasileira, casada, 
Técnica Judiciária da Comarca de Pedro Afonso-TO, filha de Raimundo Pereira Nunes e Adelita Carvalho Nunes, residente e 
domiciliada Rua 04, nº 1155, Setor Jardim Bela Vista, Pedro Afonso, Estado do Tocantins, por supostas faltas disciplinares 
tipificadas no artigo 133, incisos I, IV, e artigo 134, incisos IV, da Lei nº 1818/2007. 
Art.2º. DESIGNAR os servidores Arylma Rocha Botelho - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - 
Presidente da Comissão,Daniella Lima Léda - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 237938 - Bacharel em Administração - 
Membro, Rainor Santana da Cunha -Técnico Judiciário - Matrícula nº 74353 – Membro; e Elesbão Oliveira Cavalcante – Auxiliar 
Judiciário - Matrícula nº 192248 - Bacharel em Direito - Suplente.  
Art. 3º - Fixar prazo Improrrogável de 60 dias (sessenta), para a conclusão dos trabalhos e entrega do relatório. 
Art. 4º DETERMINAR o processamento do processo administrativo disciplinar a sob segredo de justiça. 
DETERMINO ao Senhor Secretário do Foro que providencie instalações nas dependências do foro local para a referida 
comissão, ficando os seus membros autorizados a utilizarem computador e impressora para levar a bom termo os seus 
trabalhos. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso – TO, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro (09) do ano de 
dois mil e vinte e dois (2022). 
Ciência aos Designados. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Milton Lamnenha de Siqueira 
Juiz de Direito/Diretor do Foro 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000198-81.2022.8.27.2736 
AUTOR: MARIA LUCIA PEREIRA RODRIGEUS 
ADVOGADO: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO - OAB/TO08735A 
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS - TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 12/04/2004 a 
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12/04/2009, 12/08/2009 a 12/04/2009 e 12/08/2014 a 12/08/2019. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 27 de 
Setembro de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS.  
O Doutor  Jorge Amâncio de Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, 
etc.FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se os autos de Ação Procedimento Comum Cível n.º  0000163-97.2017.8.27.2736, em que JOÃO BOSCO CORREA, 
move em face HUMBERTO BARBOSA DE SOUZA, ESPÓLIO DE ALICE BARBOZA DE SOUZA, DORISLAY BARBOSA DE 
SOUZA CAMARGO ANDRADE,  ANTÔNIO MAURO BARBOSA DE SOUZA e  ESPÓLIO DE CARMEN LÚCIA BARBOSA DE 
SOUZA CARNEIRO REPRESENTADO POR HELÁDIO CARNEIRO sendo o presente para CITAR o requerido ANTÔNIO 
MAURO BARBOSA DE SOUZA, CIRG. 79.824 – SSP/GO, CPF. 036.633.961-34, brasileiro, casado, advogado, residente em 
local incerto e não sabido, para os termos da ação supra citada, e, para responder a presente no prazo de 15 (quinze) dias, caso 
queira, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora art. 344 do CPC.  E para que 
chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser 
publicado uma vez em Jornal de ampla circulação e afixado no átrio do Fórum local.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Ponte Alta/TO, 01 de  outubro de 2022. Eu, Adilma Aires Pimenta Silva Ribeiro, Escrivão cível em substituição automática que 
digitei e subscrevo. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Cumprimento de sentença Processo: 
00064220820178272737 chave: 911276189117, requerida por GILBERTO TOMAZ DE SOUZA em face de DILERMANO SILVA 
CURADO, brasileiro, casado, Agricultor, portador do CPF nº291.040.171-53. Por este meio INTIMAR o executado DILERMANO 
SILVA CURADO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, em 15 (quinze) dias, pagar o débito, acrescido de custas, se 
houver. Consigne-se que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, 
também, de honorários de advogado de dez por cento. Efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários previstos § 1º, do 
artigo 524, do CPC incidirão sobre o restante. 3. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para que o Executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação, na qual poderá alegar as matérias enumeradas no artigo 525, § 1º, do CPC. 4. Não havendo 
comprovação de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias nem apresentada impugnação, expeça-se será expedido, 
desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. 5. A intimação deverá ocorrer, conforme o 
caso, da seguinte forma: I - na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando 
representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; 
III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos; IV - por edital, quando, 
citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento (art. 513, § 2º, CPC), no prazo de 30 (trinta) dias, sob as 
penas da lei. Para que não alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias de setembro do ano de dois 
mil e vinte e dois (29/09/2022).. Eu, Ana Isabel Araujo dos Santos, Servidora de Secretaria, digitei. Dr CIRO ROSA DE 
OLIVEIRA Juiz de Direito da 1ª Vara Cível. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na 
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
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conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 6509079v4 e do código CRC 1be560a2. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 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. 00055623120228272737 - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra DAMIÃO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, em união estável, agricultor, natural 
de Grajaú-MA, nascido aos 08/11/1974, filho de Luísa Maria da Conceição, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica 
então CITADO da presente ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos 
dos artigos 396 e 396-A, ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir 
defensor, o réu deverá procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 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 29 dias do mês de 
setembro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 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. 00014441220228272737 - Maus Tratos - Justiça Pública desta Comarca – 
como Autora, move contra ARISTENIO FERREIRA DE CARVALHO, brasileiro, nascido aos 17/11/1990, filho de Elenita Ferreira 
de Carvalho, CPF 046.128.651-38, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente ação pelo 
presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, ambos do 
CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá procurar a 
Defensoria Pública local, das 8 às 11h. 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 29 dias do mês de setembro de 2022. Eu, 
Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 60 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 tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital de Intimação fica o denunciado: MARCO AURELIO DE SOUZA COSTA, brasileiro, viúvo, guarda municipal 
civil, nascido em 08/04/1978, natural de Brasília/DF, filho de Ivone de Oliveira Souza e Jadir de Jesus Costa, inscrito no CPF nº 
869.348.841-15, nos autos de ação penal nº 00056732020198272737, o qual se encontra atualmente em local incerto ou não 
sabido, intimado da sentença a seguir transcrita: “Assim, julgo parcialmente procedente o pedido e: 1- Condeno MARCO 
AURELIO DE SOUZA COSTA pela prática da infração penal disposta no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações 
da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena, nesta terceira fase, a mesma 
deve ser fixada, em definitivo, em 03 (três) meses de detenção.”. Porto Nacional/TO, 29/09/2022. 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 
29 dias do mês de setembro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 60 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 tiverem conhecimento, que por 
meio deste edital de Intimação fica o denunciado: MARCELO EVANGELISTA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
18/07/1985, natural de Porto Nacional-TO, filho de Maria Evangelista Moreira e Luiz Domingos Gomes de Souza, portador do RG 
nº 728.308, 2ª via, SSP/TO, nos autos de ação penal nº 00158958120188272737, o qual se encontra atualmente em local incerto 
ou não sabido, intimado da sentença cujo dispositivo segue transcrito: “Assim, julgo procedente o pedido e condeno MARCELO 
EVANGELISTA DOS SANTOS pela prática da infração penal disposta no artigo 129, §9º, do Código Penal Brasileiro, aplicando-
se as disposições da Lei 11.340/06. Já na terceira fase, não incidem causa de aumento ou de diminuição de pena. Logo, fixo 
definitivamente e apena em 03 (três) meses de detenção em  regime inicial aberto, nos moldes do artigo 33, §2º, c, do Código 
Penal.”. Porto Nacional/TO, 03/10/2022. 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 03 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Laura 
Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
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2ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE PRAÇA 
1ª Praça:22/11/2022 
2ª Praça:29/11/2022 
Horário:14:00horas 
Valor do débito: R$88.219,45 
Ação: Cumprimento de sentença 
Número: 5005161-93.2012.8.27.2737 
Requerente: KEILA VIANA RIBEIRO, CPF 07121190000144 
Requerido: EROTILDES SOARES CORREA NOGUEIRA, CPF: 37149814115 
O Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Porto Nacional, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da Lei etc...FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento 
tiverem que nos autos supra, foi designado o dia 22/11/2022 ás 14:00horas, para a realização da 1ª hasta pública, no átrio do 
Fórum local, situado no Anel Viário, setor central, Porto Nacional - TO, onde a Porteira dos Auditórios levará a público o pregão 
para a venda e arrematação por preço não inferior ao da avaliação, do seguinte bem penhorado do executado, a saber: Imóvel 
01(um) lote de terreno urbano denominado área "D" - Matricula 23.101, do Livro 02 registro geral. Tal terreno está 
edificado uma residência tipo sobrado, contendo no primeiro pavimento 01 (um) sala, cozinha, 01 (um) quarto e 01 (um) 
banheiro social e no segundo pavimento 03 (três) quartos, 02 (duas) suítes e 01 (uma) sala, com varanda, na laje, 
garagem inacabada, piso tipo cerâmica, coberta em madeira cerrada e telhas de cerâmico tipo plan, janela em madeira, 
portas em madeira e vidros, pintura envelhecida, contendo instalações hidráulicas, esgotos e elétricas, não possui 
muro. O imóvel encontra-se em bom estado de conservação, cujo imóvel AVALIO em R$255.000,00 (Duzentos e 
cinquenta e cinco mH reais). Através do presente, ficam intimados os executados EROTILDES SOARES CORREA 
NOGUEIRA, CPF 37149814115, das datas das hastas públicas, caso não seja possível sua intimação pessoal. Se não for dado 
lanço igual ou superior ao da avaliação, os bens acima descritos serão levados à 2ª hasta pública no dia 29/11/2022 ás 
14:00horas, para a venda a quem maior lance oferecer. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado uma via no placard do fórum local. DADO E PASSADO nesta 
Cidade e Comarca de Porto Nacional - TO. CERTIDÃO: CERTIFICO E DOU FÉ que afixei uma via do presente no placar do 
Fórum. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Processo: 0004427-14.2018.827.2740         
Ação: Procedimento Comum Cível 
Requerente: Antonio Dias 
Requerido: Banco Pan S.A 
O Meritíssimo Juiz de Direito Ariostenis Guimarães Vieira respondendo pela Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e 
Juventude da Comarca de Tocantinópolis/TO, no uso de suas atribuições legais. 
Determina expedição do presente instrumento de publicação, para INTIMAÇÃO do espólio, sucessor da de cujus ou herdeiros, 
conforme teor da decisão, assim transcrita: “....Seguindo os comandos do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, intime-se o espólio, ou 
quem for o sucessor da de cujus, ou ainda os herdeiros desta, via Diário de Justiça Eletrônico, e na pessoa do causídico 
constituído pelo autor, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 
30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito”. 
Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6492490v2 e do código CRC c730a9e1. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ARIOSTENIS 
GUIMARÃES VIEIRA Data e Hora: 28/9/2022, às 22:19:3. Eu, Deyvid Alves Pereira-servidor de secretaria, 
digitei.Tocantinópolis/TO em 29/09/2022. 
 

1ª vara criminal 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AUTOS: 0003660-68.2021.8.27.2740 - Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Réus: LAERCIO MIRANDA AGUIAR E OUTRO 
Advogada – WYLLYANNY SANTOS DA SILVA - OAB -11661/MA 
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DESPACHO: Intime-se a advogada WYLLYANNY SANTOS DA SILVA - OAB -11661/MA via DJe para regularizar sua situação 
junto ao eproc, no prazo de 05 (cinco) dias. Com o transcurso do prazo e permanecendo a casuística inerte, intime-se 
pessoalmente o acusado LAERCIO MIRANDA AGUIAR para que esclareça ao Oficial de Justiça se sua Advogada constituída 
ainda patrocina seus interesses, e se deseja que a Defensoria Pública assuma novamente a causa e apresente as alegações 
finais. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, 17/08/2022. 
 

Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0003642-81.2020.8.27.2740/TO 
EDITAL Nº 6527987 
O Doutor ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito Respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Pedido de Medida de Proteção, 
autuada sob o n° 00036428120208272740   tendo como requerente MINISTÉRIO PÚBLICO e como requerido MUNICIPIO DE 
PALMEIRAS DO TOCANTINS e LUISA MARIA LEAL DE SOUSA, sendo o presente para CITAR o Sr. ELIS LUIZ LOPES DOS 
SANTOS, filho de Otacílio Pereira dos Santos e Maria de Lourdes Lopes, atualmente em local incerto e não sabido, de todo o 
teor da petição inicial cuja cópia segue anexa, para que não haja ofensa aos princípios do devido processo legal e do 
contraditório, nos termos em que estabelece a Constituição Federal, (artigo 5º inciso LIV e LV), intimando-a para apresentar 
resposta, no prazo de 10 (dez) dias, indicando as provas a serem produzidas e oferecendo desde logo o rol de testemunhas e 
documentos, advertindo-o, ainda sobre o que dispõe o art. 159 do ECA: “se o requerido não tiver possibilidade de constituir 
advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, poderá requerer, em cartório, que lhe seja nomeado dativo”, ou 
para comparecer em Juízo e assinar o termo de concordância perante esta autoridade judiciária (art. 166, parágrafo único da Lei 
nº 8.069/90). DESPACHO: "Considerando que as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas, DEFIRO o pedido do evento 
137, para citação POR EDITAL do requerido Elis Luiz Lopes dos Santos Cite-se por edital conforme requerido, com prazo de 20 
(vinte) dias, para querendo apresentar contestação no prazo legal. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema 
eletrônico. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito” DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Tocantinópolis, Estado do Tocantins, aos 30 (trinta) dias do mês de setembro do ano de 2022 (dois mil e 
vinte e dois). Eu ROSIANE GOMES DA ROCHA DE OLIVEIRA – Servidora de Secretaria – que digitei. ARIOSTENIS 
GUIMARÃES VIEIRA Juiz de Direito 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL autuada sob o nº 0002388-70.2020.827.2741, proposta por PRO-
VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA, em desfavor de MARCELO ALVES DA SILVA (CASA DO CAMPO BARATÃO), sendo o 
presente, para INTIMAR o executado: MARCELO ALVES DA SILVA (CASA DO CAMPO BARATÃO), inscrita no CNPJ sob o nº 
30.530.113/0001-60, com endereço em local incerto e não sabido, da penhora realizada, evento 39, bem como para requerer o 
que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo em conformidade com o despacho, evento 44. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. 
Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, 
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL 
autuada sob o nº 0000923-65.2016.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de R2X 
DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA - EPP, sendo o presente, para CITAÇÃO dos sócios solidários da empresa executada: 
JOHN EMISON ALVES RIBEIRO, inscrita no CPF sob o nº 054.348.963-94, e PAULO HENRIQUE CARDOSO DA COSTA, 
inscrito no CPF sob o nº 665.530.403-20, para que fique ciente do teor da petição inicial, evento 1, bem como, para no prazo de 
05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Divida Ativa, ou garantir a 
execução com o OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA, nos termos do art. 8° da Lei 6.830/80. Advertindo-o que poderá, 
querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Sob pena de ser-lhes penhorados 
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ou arrestados tantos bens quanto bastem para a plena quitação do débito. Em caso de pagamento imediato, foram fixados os 
honorários em 10% (dez por cento). Tudo em conformidade com o despacho evento 89. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, 
Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
                                                                   

  GURUPI 
  2ª Vara Cível 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0000216-04.2018.8.27.2717/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: ARIAS MARTINS LEÃO 
EDITAL Nº 6405538 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e  Escrivania  do  2º  Cível, 
 processam-se  os  autos   n.º   0000216-04.2018.8.27.2717   ,   de Ação de Execução requerida por BANCO DO BRASIL SA em 
face de ARIAS MARTINS LEÃO, e, por este meio CITA a executada atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo 
de 03 (três) dias proceder ao pagamento da importância de R$ 217.199,57 (duzentos e e dezessete mil, cento e noventa e 
nove reais e cinquenta e sete centavos) acrescida dos acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem 
penhorados de seus bens tantos quantos cheguem e bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze 
(15) dias embargar a ação. 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 16 de setembro de 2022. Eu Lorena 
Ribeiro Valadares Veras – Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 

               Nilson Afonso da Silva  
                 Juiz de Direito 

Documento eletrônico assinado por LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Servidora de Secretaria, 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 6405538v2 e do código CRC e627a5db. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS 
Data e Hora: 16/9/2022, às 15:26:53 
  

PALMAS 
2ª Vara Cível 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5033237-20.2013.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: DENNIS KING ALVES DA SILVA 
EDITAL Nº 6294417 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. Rodrigo da Silva Perez Araujo, Juiz de Direito Auxiliar da 2ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na 
forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de Palmas, 
tramita o processo de nº. 5033237-20.2013.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por BANCO DO BRASIL SA, 
em desfavor de DENNIS KING ALVES DA SILVA, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada DENNIS 
KING ALVES DA SILVA, CPF: 563.41 .871-68 , atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 241.213,09 
(duzentos e quarenta e um mil duzentos e treze reais e nove centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte 
exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem 
para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 153. 
Palmas/TO, 31 de agosto de 2022. 
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, 
na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao 
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inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: 
eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a 
partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e 
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a 
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 720371646313 para acesso integral. Eu, Raimunda 
Pinto de Sousa, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto 
ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA 
PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico 
http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6294417v4 e do código CRC 50d68c0f. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 31/8/2022, às 20:28:47 
 

ARAGUAÍNA 
1ª Vara Cível 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003014-73.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
AUTOR: DENYSE DA CRUZ COSTA ALENCAR 
RÉU: LIVIA WANDERLEY COSTA 
EDITAL Nº 5678257 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE: 661902744415 
O Excelentíssimo Senhor SÉRGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima identificado, 
sendo o presente para INTIMAR a requerida LIVIA WANDERLEY COSTA, CPF 007.783.211-69, ATUALMENTE EM LOCAL 
INCERTO E NÃO SABIDO, da penhora on line realizada no valor total de R$ 161,18 (cento e sessenta e um reais e dezoito 
centavos) - evento 220, para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema Bacen-Jud, para, querendo, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprovar: (a) que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (b)que ainda remanesce 
indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º); bem como ADVERTIR o(s)devedor(es) que caso fique(m) 
silente(s) no prazo acima a indisponibilidade dos valores bloqueados será convertida em penhora,ficando desde logo ciente(s) da 
penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se nova intimação. E para queninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do 
Fórum local. ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao 
inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br =&gt; Processo Judicial Eletrônico 
– E-PROC =&gt; e-Proc 1º Grau =&gt; consulta pública =&gt; rito ordinário =&gt; consulta processual), sendo considerado vista 
pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 
11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP:77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20/06/2022. Eu, 
JOÃO ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO, Servidor(a) do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito 
pela magistrada abaixo identificada.Documento eletrônico assinado por SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 5678257v2 e do código CRC 90349d85. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 224, de 3 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000031030-5, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Hommel Lopes Farinha para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 3ª Vara Criminal da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 226, de 3 de outubro de 2022  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de realizar os trabalhos de dedetização, nas dependências dos prédios que abrigam as 
unidades do Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO a complexidade quanto à execução dos serviços que, quando iniciados, não poderão ser interrompidos ou 
mesmo feito por partes; 
CONSIDERANDO que, durante a sua realização, a propagação dos produtos químicos a serem utilizados poderá ocasionar 
riscos à saúde dos servidores e visitantes; 
CONSIDERANDO o contido no processo nº 22.0.000032081-5, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Fica autorizado a realização dos serviços de dedetização, em 2022, nas unidades judiciais e administrativas do Poder 
Judiciário, constantes neste ato. 
§1º Para execução dos serviços descrito no caput deste artigo, o horário de expediente das unidades abaixo listadas, nos dias 
úteis e locais indicados, será das 8 (oito) às 12 (doze) horas. 
§2º Deverá, obrigatoriamente, permanecer um servidor, em cada sala, para acompanhamento dos trabalhos de dedetização. 
  

Comarca/Local Data Horário Dia da semana 

Xambioá 07/out 12:00 Sexta-feira 

Ananás 07/out 14:30 Sexta-feira 

Tocantinópolis 07/out 17:00 Sexta-feira 

Itaguatins 08/out 08:00 Sábado 

Augustinópolis 08/out 09:00 Sábado 

Araguatins 08/out 10:00 Sábado 

Wanderlândia 08/out 14:00 Sábado 

Gurupi 21/out 12:00 Sexta-feira 

Gurupi - Vara Especializada 21/out 13:00 Sexta-feira 

Formoso do Araguaia 21/out 15:00 Sexta-feira 

Araguaçu 21/out 17:00 Sexta-feira 

Alvorada 22/out 08:00 Sábado 

Palmeirópolis 22/out 10:00 Sábado 

Peixe 22/out 12:00 Sábado 

Paranã 21/out 12:00 Sexta-feira 

Arraias 21/out 14:00 Sexta-feira 

Combinado 21/out 15:30 Sexta-feira 

Aurora 21/out 16:00 Sexta-feira 

Taguatinga 21/out 17:30 Sexta-feira 

Dianópolis 22/out 09:00 Sábado 

Natividade 22/out 12:00 Sábado 

Porto Nacional 27/out 12:00 Quinta-feira 

Cristalândia 27/out 15:00 Quinta-feira 

Paraíso 27/out 17:30 Quinta-feira 

Ponte Alta 28/out 08:00 Sexta-feira 

Novo Acordo 28/out 10:30 Sexta-feira 

Itacajá 27/out 12:00 Quinta-feira 

Pedro Afonso 27/out 14:30 Quinta-feira 

Guarai 27/out 15:30 Quinta-feira 

Colméia 27/out 17:30 Quinta-feira 

Araguacema 28/out 08:00 Sexta-feira 

Miranorte 28/out 10:00 Sexta-feira 
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Miracema 28/out 12:00 Sexta-feira 

Araguaína 04/nov 12:00 Sexta-feira 

Colinas 04/nov 15:00 Sexta-feira 

Arapoema 04/nov 17:30 Sexta-feira 

Goiatins 05/nov 08:00 Sábado 

Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2357, de 30 de setembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000021106-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica designado, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Vandré Marques e Silva para, sem prejuízo de suas 
funções, realizar as audiências de instrução e julgamento através de vídeoconferência, bem como nos julgamentos (sentença e 
decisão) e despacho dos processos instruídos no mutirão na Vara Cível da Comarca de Dianópolis, no dia 04 de outubro de 
2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2364, de 03 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do art. 28 da Resolução TJTO nº 15, de 22 de novembro de 2007, bem como o 
contido no processo SEI nº 21.0.000001251-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Claudia Coelho da Costa Farias para a função comissionada de Chefe de Julgamento e Plenário - 
FC-3, na Secretaria da 1ª Câmara Cível, a partir da data de publicação deste ato. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2365, de 03 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO as deliberações tomadas pelo Comitê Gestor de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores deste 
Poder Judiciário, em conformidade com a Ata nº 541 e o contido no processo SEI nº 15.0.000014368-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 1º da Portaria nº 427, de 24 de fevereiro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 1º .................................................................. 
I – Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe, Presidente; 
II – Juiz Océlio Nobre da Silva, Juiz Auxiliar da Presidência; 
III – Juíza Odete Batista Dias Almeida, Presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Tocantins; 
IV – Kenia Cristina de Oliveira, Chefe de Gabinete da Presidência; 
V – Antônio José Ferreira de Rezende, Diretor de Gestão de Pessoas; 
VI – Elaine Cristina Ferreira, Chefe do Centro de Saúde; 
VII – Bárbara Khristine Alvares de Moura Carvalho Camargo, Chefe da Junta Médica do Poder Judiciário; 
VIII - Raimunda Valnisa Pereira dos Santos, Técnica Judiciária; 
IX – Wordney Carvalho, Médico Psiquiatra; 
X - Harthemyza Katiene de Fátima da Silva Lima, representante do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Tocantins; 
XI - Janete de Almeida Gomes, representante do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado do Tocantins; e 
XII - Orfila Leite Fernandes, representante da Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins." (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 2277/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro 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 399/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000028225-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Marcelo Ornellas Marchiori, que tem por objeto a contratação de instrutor para ministrar o curso Módulo I - 
Desvendando os Precedentes Vinculantes e Módulo II - Aspectos práticos das técnicas de formação de precedentes qualificados 
previstos no Código de Processo Civil, de 2015, para magistrados ou magistradas do Poder Judiciário Tocantinense, assessores 
ou assessoras jurídicos(as) de magistrados ou magistradas, servidores ou servidoras do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestor do contrato nº 399/2022 e a 
servidora Amanda Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, 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, a gestora notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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 2310/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro 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 415/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027058-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Unicarh apoio Administrativo - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa para 
ministrar o curso Projeto de Pesquisa, para servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense e de órgãos parceiros da Esmat, 
modalidade presencial, referente à Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação Jurídica Estratégica na Era Digital. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 415/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, 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 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 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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 2313/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro 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 417/2022, constante do Processo Administrativo 22.0.000030423-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Olivier – Lavanderia - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa para prestar 
serviços de lavar a seco, tapetes e poltronas para atender as 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 417/2022, e o servidor 
Tácio Rafael Soares de Carvalho, matrícula nº 353325, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, 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 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 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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 2319/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 de setembro 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 419/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000025547-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa J R Araújo Nordeste Comercial e Distribuição - EIRELI, que tem por objeto a aquisição de 
suprimentos de Comunicação para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Danillo Lustosa Wanderley, matrícula 187237, como gestor do contrato nº 419/2022, e o servidor 
Richard Capitanio, matrícula 354002, 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 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 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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 2341/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 28 de setembro 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 426/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000010714-3, celebrado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a empresa Marcelo Vitor Petrazzini, que tem por objeto a aquisição de suprimentos 
para o serviço de videoconferência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Richard Capitanio, matrícula nº 354002, como gestor do contrato nº 426/2022, e o servidor Danillo 
Lustosa Wanderley, matrícula nº 187237, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecer 
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 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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 2270/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro 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 394/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027610-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Atena Comércio de Móveis EIRELI - EPP, que tem objeto a aquisição de aparelhos de ar 
condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 394/2022 e, a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, o para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecer 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 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 em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
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 2271/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa nº 7, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de 
administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 394/2022, constante do 
Processo Administrativo 22.0.000027610-7, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Atena Comércio de Móveis 
EIRELI - EPP, que tem objeto aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula 35223; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 ; e 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3040/2022, de 03 de outubro 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 2022/126895 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Wagner William Voltolini, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula 292635, o valor de 
R$ 420,40, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/125795, no 
período de 06/10/2022 a 07/10/2022, com a finalidade de dias insuficientes para atender a demanda.  

Art. 2º Conceder ao servidor Jose Ribeiro de Souza Junior, Contrato Temporário - Analista Judiciario, Matrícula 
365075, o valor de R$ 613,30, relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da 
viagem concernente ao Protocolo nº 2022/125795, no período de 06/10/2022 a 07/10/2022, com a finalidade de dias insuficientes 
para atender a demanda.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3041/2022, de 03 de outubro 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 2022/126773 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Sergio Ricardo Alvarez de Marins, Assistente de Suporte Técnico, Matrícula 353352, o 
valor de R$ 306,65, relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem 
concernente ao Protocolo nº 2022/125873, no período de 01/10/2022 a 01/10/2022, com a finalidade de para realizar a mudança 
do Rack e acompanhar a instalação da Fibra a ser feita pela prestadora de serviço da OI/SA, no Fórum de Filadelfia, conforme 
SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3042/2022, de 03 de outubro 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 2022/126806 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Carlos Roberto de Sousa Dutra, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352440, o valor de R$ 2.749,36, relativo ao pagamento de 6,5 (seis e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 385,80, 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$ 145,29, por 
seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Itacaja-TO, no período de 09/10/2022 a 15/10/2022, com a finalidade de 
Realizar júris nos autos 0000440-89.2016.8.27.2723, 0001586-63.2019.827.2723, 0000907-34.2017.8.27.2723, 0000308-
61.2018.8.27.2723, além de outros atos.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3043/2022, de 03 de outubro 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 2022/126772 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, Auxiliar Judiciário, Matrícula 227354, o valor de R$ 306,65, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2022/126468, no período de 01/10/2022 a 01/10/2022, com a finalidade de para realizar a mudança do Rack e 
acompanhar a instalação da Fibra a ser feita pela prestadora de serviço da OI/SA, no Fórum de Filadelfia, conforme SEI 
22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3044/2022, de 03 de outubro 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 2022/126766 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 994,13, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Arraias-TO, no período de 03/10/2022 a 
07/10/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção preventiva e corretiva nas comarcas conforme SEI 
22.0.000000010-1 e 22.0.0000000061-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 4/2016 
PROCESSO 15.0.000004274-6 
LOCATÁRIO: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
LOCADORA: Inove Const. Empreend. Imobiliário Ltda - EPP 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 4/2016, 
conforme previsto em sua Cláusula Sétima e com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 
Fica reajustado o valor mensal da locação objeto do Contrato nº 4/2016 no percentual de 8%, negociado entre as partes, 
conforme previsto na Cláusula Sétima do instrumento contratual, acrescendo ao valor mensal a quantia de R$ 6.746,46 (seis mil 
setecentos e quarenta e seis reais e quarenta e seis centavos), passando o valor mensal de R$ 84.330,81 (oitenta e quatro mil 
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trezentos e trinta reais e oitenta e um centavos) para R$ 91.077,27 (noventa e um mil setenta e sete reais e vinte e sete 
centavos), retroativo a 25/04/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 244/2021 
PROCESSO 20.0.000024653-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATANTE: Educalibras Treinamento e Desenvolvimento do Idioma de Libras Ltda – EPP 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº 244/2021 pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, acumulado no período de setembro/2021 a agosto/2022 no percentual 
de 8,825750%, com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 e no item 11.2 da Cláusula Décima Primeira do Instrumento 
contratual. 
Fica reajustado os serviços do Contrato nº 244/2021 no percentual de 8,825750%, nos termos do item 11.2 da Cláusula Décima 
Primeira do Instrumento contratual, passando o valor global de R$ 183.816,00 (cento e oitenta e três mil oitocentos e dezesseis 
reais), para R$ 200.039,76 (duzentos mil trinta e nove reais e setenta e seis centavos). 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 40/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169/2022 
PROCESSO 22.0.000029893-3 
CONTRATO Nº 432/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: L.O.C. Comércio e Distribuição de Produtos 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 1.370,00 (um mil trezentos e setenta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 56/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 178/2022 
PROCESSO 22.0.000031085-2 
CONTRATO Nº 433/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Master Placas EIRELI – ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de confecção de placas em alumínio, aço inox, alto 
relevo, incluindo gravação de letreiros, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), compreendendo 
todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204  
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 52/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 134/2022 
PROCESSO 22.0.000027631-0 
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CONTRATO Nº 386/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: A Fortaleza Refrigeração EIRELI 
OBJETO: Aquisição de materiais de refrigeração para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 133.630,00 (cento e trinta e três mil seiscentos e trinta reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
  
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000028955-1 
CONTRATO Nº 398/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Edson Medeiros de Camargo 
OBJETO: Contratação de instrutor para ministrar o Módulo IV – Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática III, do curso 
Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens, para servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor para a realização do curso é R$ 2.000,00 (dois mil reais). 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.128.1145.2174 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000028948-9 
CONTRATO Nº 428/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Jonison Hansen da Silva 
OBJETO: Contratação instrutor para realização do Módulos I – Cumpridor de Mandados – Habilidades Interpessoais e III – 
Cumprimento de Mandados: Teoria e Prática II, do curso Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de 
Bens – 2022, para servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor deste Contrato é R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais) 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.128.1145.2174 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 

Extratos de convênios 
EXTRATO DE CONVÊNIO 
CONVÊNIO Nº 20/2022  
PROCESSO 22.0.000026656-0 
CONVENENTES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a T21- Associação de Pais e amigos da Pessoa com a Trissomia 
do 21 
OBJETO: O presente Convênio tem por objeto possibilitar descontos em folha de pagamento de contribuição mensal, voluntária 
e devidamente autorizada, de magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e repasse em favor da 
T21- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA PESSOA COM A TRISSOMIA DO 21. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Convênio será de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua publicação. 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
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Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 306/2022 
PROCESSO 22.0.000023667-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Cíntia Melissa Adam 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços como Intérpretes 
ou Tradutor de Língua Brasileira de Sinais - Libras, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins. 
 VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2205 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 29/2022 
PROCESSO: 22.0.000024239-3 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Secretaria Estadual de Segurança Pública. 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 3 de outubro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 765/2022, de 30 de setembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor FERNANDO CESAR OLIVEIRA, 
matrícula nº 353847, ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTE E ACOMPANHAMENTO DA 
CORREIÇÃO EXTRAJUDICIAL CGJUS, da unidade de lotação DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DAS 
ATIVIDADES CORRECIONAIS E DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS, no período de 
20/09/2022 a 04/10/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/126829; 
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 

357281 
VINICIUS ALENCAR 

MELO VALE 
NOMEADO EM 

COMISSÃO 
CHEFE DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, 
PROTOCOLO E ATENDIMENTO CGJUS 

20/09/2022 à 
04/10/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 766/2022, de 30 de setembro de 2022 
, 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora ROSANE LUIZ DO ROSARIO SANTOS, matrícula nº 192836, ocupante 
do cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE PARANÃ - 1ª VARA CÍVEL, no período de 
03/10/2022 a 22/10/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/126910; 
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 

134364 EZIANA BATISTA CORTES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 03/10/2022 à 09/10/2022 

134168 ALTINA NUNES BARBOSA FILHA ALVES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/10/2022 à 19/10/2022 

134364 EZIANA BATISTA CORTES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 20/10/2022 à 22/10/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1482/2022, de 01 de outubro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 FERNANDA SCHNEIDER, matrícula nº 358485, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/10/2022, a partir de 01/10/2022 até 30/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/12/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1483/2022, de 03 de outubro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, 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 RUTH DE SOUSA ALVES DA SILVA, matrícula nº 239148, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1484/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora NAYARA RODRIGUES NOGUEIRA, matrícula nº 355066, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 30/10/2022, a partir de 01/10/2022 até 30/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02/02 a 03/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1485/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora REJANE MARTINS PEDROSA PINTO, matrícula nº 352681, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 02 a 31/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1486/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOAO BATISTA VAZ JUNIOR, matrícula nº 224363, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/10/2022, a partir de 01/10/2022 até 30/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 31/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1487/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PORTO NACIONAL, 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 LIDIANE MANDUCA AYRES LEAL, matrícula nº 229740, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 06/02 a 07/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Elias Rodrigues Dos Santos 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1488/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CLAUDIA RODRIGUES CHAVES, matrícula nº 41374, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 01 a 12/10/2022, a partir de 01/10/2022 até 12/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 12/02/2023, 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 1489/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora AMANDA EMILENE ARRUDA, matrícula nº 355427, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 03 a 20/10/2022, a partir de 03/10/2022 até 20/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 06 a 23/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1490/2022, de 03 de outubro 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 JUAREZ LOPES MARINHO, matrícula nº 353163, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 31/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1491/2022, de 03 de outubro 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: 
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Art. 1º Suspender as férias do servidor ANGELO STACCIARINI SERAPHIN, matrícula nº 352486, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 30/09 a 24/10/2022, a partir de 30/09/2022 até 24/10/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 06 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1492/2022, de 03 de outubro 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 LUIS FERNANDO DUARTE, matrícula nº 121965, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 15/10/2022, a partir de 01/10/2022 até 15/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/11/2023, 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 1493/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 MICHELE MASAE MATSUMOTO, matrícula nº 353064, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 30/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

William Trigilio Da Silva 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1494/2022, de 03 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora FRANCISCA APARECIDA SILVA DE SOUSA, matrícula nº 358407, relativas ao 
período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/07 a 08/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1495/2022, de 03 de outubro 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 ROBERTO CARLOS PIRES, matrícula nº 352342, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 03/10 a 01/11/2022, a partir de 03/10/2022 até 01/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 13/03 a 11/04/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1496/2022, de 03 de outubro 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 SANDRO MASCARENHAS NEVES, matrícula nº 117559, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 03 a 13/10/2022, a partir de 03/10/2022 até 13/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 08 a 18/01/2024, 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 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 212, de 2022 – SEI Nº 22.0.000032175-7 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no curso Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis, a se realizar no período de 
10 a 24 de outubro de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à 
espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Kubernetes: Orquestração de Ambientes Escaláveis – CKA  
Objetivo: Capacitar os participantes para instalar e gerenciar ambientes para realizar deploy de aplicações utilizando 
Kubernetes. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 4 a 6 de outubro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Público-Alvo: Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense. 
Carga Horária: 40 horas. 
Modalidade: À Distância. 
Local: Plataforma 4Link 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula dos instrutores. 
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2. VAGAS 
 2.1 Quantidade de Vagas: 10 vagas. 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense 10 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Ser servidor(a) do Poder Judiciário Tocantinense com atuação em atividades ligadas à Diretoria de Tecnologia da Informação 
do Tribunal de Justiça e que participaram do curso Docker: Administração de Containers ou possuem conhecimento equivalente. 
  
 4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os alunos inscritos e matriculados deverão participar das atividades programadas no período de 10 a 24 de setembro de 
2022, das 14h às 17h20, conforme descrição no cronograma disponível no item 5; 
4.2 As frequências serão registradas eletronicamente com base no registro de acesso do aluno à aula ao vivo; 
4.3 A avaliação do aluno acontecerá de forma contínua, a partir do desenvolvimento das atividades durante as aulas; 
4.4 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

10/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Introdução ao Kubernetes 
Introdução ao Kubernetes 
Componentes do Cluster 
Kubernetes Objetos do Cluster 
Kubernetes Conhecendo a ferramenta kubectl Introdução a linguagem 
YAML 
Criar Pods no Cluster através manifesto YAML 

11/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Gerenciar comunicação entre Aplicações Introdução a Redes no 
Kubernetes 
Entender a comunicação entre Containers e Pods Consultar DNS no 
Kubernetes 
Configurar Configmaps 
Configurar Secrets 

13/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Gerenciar Volumes no Kubernetes 
Introdução a Volumes no Kubernetes 
Trabalhando com Volume Local 
Volume persistente no Kubernetes 
Configurar volumes com Configmaps 
95Volume persistente com NFS 

14/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Gerenciar serviços no Kubernetes 
Gerenciar NodePort Gerenciar Load 
Balancer Introdução e instalação de Ingress no Cluster Gerenciar Ingress 
HTTP 
Gerenciar Ingress de redicionamento (VirtualHosts) 
Implementar site seguro com Ingress HTTPs. 
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Data Horário Conteúdo Programático e/ou Atividades 

17/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Configurar Agendadores e Limites no Kubernetes 
Configurar Labels e seletores 
Configurar Daemonsets e Pod estático 
Múltiplos schedulers e eventos 
Configurar Limites Configurar Cotas 

18/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Gerenciar do ciclo de vida da aplicação 
Gerenciar Réplica 
Set Gerenciar Stateful 
Sets Configurar Rollback de Deploy 
Configurar Init 
Container Configurar Liveness 
Configurar Readiness 

19/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Configurar Contas de Serviço no Kubernetes Introdução a segurança no 
Kubernetes 
Gerenciar usuário de serviço 
Autenticando usuário através de certificados 
Definir contextos de segurança 
Configurar politica de rede Utilizar imagens com segurança 

20/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Manutenção e Troubleshooting 
Atualizando o Cluster Kubernetes 
Backup e Restore do Cluster 
Manutenção do Cluster Kubernetes 
Configurar Jobs e Cronjob 
Troubleshooting Cluster Kubernetes Troubleshooting em Pods 

21/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Monitoramento, Autoscaling e Dashboards Gerenciar logs no 
Kubernetes 
Gerenciar aplicações com Helm versão 3 Gerenciar Charts com Helm 
Monitorar componentes do Cluster 
Gerenciar autoscaling no Kubernetes 
Instalar e Configurar Kubernetes Dashboard Instalar e Configurar Portainer 
Dashboard 

24/10/2022 Das 14h às 17h20 

Webaula por meio de videoconferência ao vivo pela Plataforma 
4Linux– Participação Obrigatória 
  
Instalação do Cluster Kubernetes 
Métodos de instalação e configuração do Docker/Container/CRI-O 
Instalação do Cluster Kubernetes 
Single Master Configuração do Cluster Kubernetes 
Single Master Adicionar Nodes via TLS Bootstrap no Cluster Kubernetes 
Adicionar Nodes Manualmente no Cluster Kubernetes através de 
certificados 
Criar cluster Kubernetes altamente disponível Configuração dos Masters 
Criar cluster Kubernetes altamente disponível 
Configuração dos Nodes. 
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FACILITADOR DE APRENDIZAGEM 

Nome Emerson Araujo da Silva 

Síntese do Currículo 

Atua como Consultor de TI em Software Livre Possui experiência em Administração de Sistemas 
Open Source, Virtualização, Cloud e ferramentas voltadas a práticas DevOps, com ênfase em IaC e 
CI/CD. Atuando há 6 anos na área de Tecnologia da Informação. Detém expertise como instrutor de 
cursos voltados para Containers, Infraestrutura Ágil e CI/CD. Certificações em Scrum Essentials 
Certificate, DevOps Essentials Certificate e GitLab Certified Associate. 

  
 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) servidores(as), implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no 
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 
2018; 
6.2 A desistência da atividade de capacitação, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que 
anteceder o início do evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência da atividade de capacitação iniciada ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de 
ações de capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de 
quatro meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
  
Palmas-TO,   30 de  setembro de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 

 
EDITAL nº 211, de 2022 – SEI Nº 22.0.000031006-2 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, RETIFICA o Edital nº 
209, publicado no Diário da Justiça nº 5277, de 27 de setembro de 2022, páginas 178-187 do curso LEI DE REGISTROS 
PÚBLICOS E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL, a se realizar no período de 10 de outubro a 16 de dezembro de 2022, 
no Item 1 o publico-alvo, carga horária e modalidade, e no Item 2 a distribuição de vagas,  item 4 a frequência e avaliação de 
aprendizagem, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
  
Nome: Lei de Registros Públicos e Regularização Fundiária Rural. 
  
Objetivo: Capacitar magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense, assim como 
servidores(as) públicos(as) vinculados(as) às entidades federais, estaduais ou municipais, encarregadas das questões fundiárias, 
de forma a difundir as noções gerais dos Registros Públicos, a partir da análise detida e aprofundada da Lei nº 6.015, de 1973, e 
suas respectivas atualizações. 
  
Período de inscrições: As inscrições acontecerão no período de 28 de setembro a 6 de outubro de 2022. 
  
Inscrições: As inscrições serão realizadas pela Secretaria Acadêmica da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(SAV/ESMAT). 
  
Público-Alvo: Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense; Servidores e servidoras do Poder Judiciário 
Tocantinense; Servidores e servidoras vinculados(as) às instituições federal, estadual ou municipal, encarregadas das questões 
fundiárias no âmbito de suas competências 
  
Carga horária: 60 horas-aulas 
  
Modalidade: EaD 
  
Local: Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistrtura Tocantinense (ESMAT) 
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Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 80 
  
2.2 Distribuição das Vagas: 
  

Públicos-Alvo Nº de Vagas  

Magistrados e magistradas do Poder Judiciário Tocantinense 20 

Servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense  30 

Servidores e servidoras vinculados(as) às instituições federal, estadual ou municipal, encarregadas das 
questões fundiárias no âmbito de suas competências 

30 

Total de Vagas 80 

  
2.3 Caso o percentual de vagas previstas não seja preenchido na ordem preferencial, estas serão destinadas à classe 
subsequente até que sejam totalmente preenchidas. 
  
2.4 No caso de seleção dos alunos, esta será realizada considerando-se o relatório de inscritos por ordem de data e horário de 
inscrição. 
  
3. PRÉ-REQUISITOS  
  
3.1 Serem magistrados ou magistradas do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.3 Serem servidores e servidoras vinculados(as) às instituições federal, estadual ou municipal, encarregadas das questões 
fundiárias no âmbito de suas competências. 
  
4 FREQUENCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
  
4.1 Todos(as) os(as) inscritos(as) deverão participar das atividades a serem desenvolvidas durante o curso e constam neste 
Edital; 
  

4.2 Frequência 
  
A frequência no curso será registrada com base nos seguintes itens: 
  
4.2.1 50% pela participação nas Webaulas pelo Google Meet. Para assistir à transmissão do webaulas, haverá um pequeno 
rótulo dentro de cada módulo no AVA com “ACESSE A TRANSMISSÃO”. Esse link levará o(a) aluno(a) ao Sistema Acadêmico 
Virtual – SAV para registrar a sua frequência e acessar a webaula dentro da sala do Google Meet. Ressalta-se que acessos 
diretos à sala virtual não registram frequência e isso prejudica a certificação do(a) alunos(a); 
  
4.2.2 50% pela participação nos fóruns de discussão formativa e avaliativa, de acordo com o cronograma do curso. Ao final, a 
Secretaria Acadêmica gera o Relatório de Frequência consolidado; 
  
4.2.3 Todas as atividades ocorrerão por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle. As 
dificuldades de acesso deverão ser printadas e enviadas por e-mail ao Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
(NUFAM) nufam@tjto.jus.br, para conhecimento e repasse ao setor de Tecnologia da Esmat. A infrequência nas Webaulas não 
poderá ser abonada sob nenhuma justificativa; 
  
4.2.4 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento ou no período de realização do curso esta será comunicada por e-
mail. Para tanto, os alunos e as alunas deverão atualizar os seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
4.3 Avaliação  
4.3.1 A avaliação será realizada de forma individual e coletiva. 
Quanto à avaliação individual, esta se dará por meio da resolução de uma atividade proposta pelos professores/facilitadores de 
aprendizagem ao final do curso, em que será analisada a aquisição de conhecimentos que atendam ao objetivo geral proposto 
para essa capacitação e terá um valor de 10,0 pontos. 
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4.3.2 Somente receberão o certificado de conclusão os alunos e as alunas que obtiverem média igual ou superior a 7,0 e 
frequência igual ou superior a 75% de aproveitamento; 
  
4.3.3 Os(As) alunos(as) matriculados(as) estarão sujeitos(as) às regras estabelecidas na Portaria nº 1.965, de 12 de setembro de 
2018, e também às regras previstas no Edital próprio do curso. 
  

  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

AMBIENTAÇÃO 

Data/Período De 10 a 14 de outubro de 2022 

Proposta para o Curso 
Período de ambientação no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), na Plataforma Moodle, 
para apresentação do curso, com tutoriais para que os(as) alunos(as) possam se apropriar das 
ferramentas disponibilizadas na modalidade de curso EaD. 

Carga Horária  2 horas-aula 

MÓDULO I 

Tema Teoria Geral da Atividade Notarial e Registral 

Data/Período De 15 a 25 de outubro de 2022 

Professor Vitor Frederico Kümpel 

Conteúdos Programáticos 

Parte 1 
1. Atividade Notarial e Registral 
1.1. Visão Constitucional 
1.2. Atribuições 
1.3. Ingresso 
1.4. Extinção 
  
Parte 2 
2. Estrutura funcional 
2.1. Responsabilidade Civil 
2.2. Responsabilidade Penal 
3. Direitos e Obrigações 
3.1. Procedimento disciplinar 
  

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
  
Webaula 1 – no Google Meet 
Data: 17/10/20212 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Webaula 2 – no Google Meet 
Data: 24/10/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Fórum de Discussão Formativa com a interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seus conhecimentos 
sobre a temática. 

  

Carga Horária Total 8 horas-aula  
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MÓDULO II 

Tema Tabelionato de Notas 

Data/Período De 26 a 30 de outubro de 2022 

Professor Carlos Fernando Brasil Chaves 

Conteúdos Programáticos 

1. Serventia Notarial 
2. Atos Protocolares 
3.  Atos Extraprotocolares 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 1 – no Google Meet 
Data: 26/10/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4 horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Fórum de Discussão Formativa com a interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seus conhecimentos 
sobre a temática. 

  

Carga Horária Total 6  horas-aula 

MÓDULO III 

Tema Contratos Agrários  

Data/Período De 31 de outubro a  15 de novembro de 2022 

Professores 
Fernando Mady 
Tomás Olcese 

Conteúdos Programáticos 

Parte 1 

1. Teoria Geral do Direito Agrário 

  
Parte 2 

2. Contratos Agrários  
1. Noções gerais: requisitos, partes, objeto do contrato, forma e características 
2. Arrendamento Rural 
3. Parcerias Rurais 
4. Contrato de Pastoreio 

  
Parte 3 
3.Atividade Notarial e Registral e o Direito Agrário 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 6 horas-aula 
  
Webaula 1 – no Google Meet 
Data: 31/10/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Professor: Fernando Mady 
  
Webaula 2 – no Google Meet 
Data: 7/11/2022 
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Horário: Das 16h às 18h 
Professor: Tomás Olcese 
  
Webaula 3 – no Google Meet 
Data: 8/11/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Professor: Fernando Mady 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4  horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Fórum de Discussão Formativa com a interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seus conhecimentos 
sobre a temática. 

  

Carga Horária Total 10 horas-aula  

MÓDULO IV 

Tema Registro Civil das Pessoas Naturais  

Data/Período De 16 a 22 de novembro de 2022 

Professora Natália Sóller  

Conteúdos Programáticos 

Parte 1 
1.Ofício de Cidadania 
1.2 Nascimento 
1.3 Casamento 
  
Parte 2 
2.Óbito 

1.  
1. Natimorto 
2. Demais Atos do Registro Civil 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 4 horas-aula 
  
Webaula 1 – no Google Meet 
Data: 16/11/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  
Webaula 2 – no Google Meet 
Data: 22/11/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4  horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Fórum de Discussão Formativa com a interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
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AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seus conhecimentos 
sobre a temática. 

  

Carga Horária Total  8 horas-aula  

MÓDULO V 

Tema Registro Civil das Pessoas Jurídicas e Registro de Títulos e Documentos 

Data/Período De 23 a 27 de novembro de 2022 

Professor Graciano Pinheiro de Siqueira  

Conteúdos Programáticos 
1. Registro Civil das Pessoas Jurídicas 
2. Registro de Títulos e Documentos 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 2 horas-aula 
  
Webaula 1 – no Google Meet 
Data: 23/11/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4  horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Fórum de Discussão Formativa com a interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seus conhecimentos 
sobre a temática. 

  

Carga Horária Total  6 horas-aula  

MÓDULO VI 

Tema Registro de Imóveis  

Data/Período De 28 de novembro a 12 de dezembro de 2022 

Professores 

Vitor Frederico Kümpel, 
Carla Modina Ferrari 
Paola Castro 
 Moacyr Petrocelli 
 Fernando Mady 

Conteúdos Programáticos 

Parte 1 

1. Sistemas de Transmissão 

1.1 Histórico do Registro de Imóveis 
1.2.Estrutura do Registro de Imóveis 
  
Parte 2 
2.Retificação 

1.  
1. Subsistemas registrais 

  
Parte 3 
3.Títulos Administrativos e Reurb 
3.1Títulos Judiciais 
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1.  
2. Títulos Particulares 

  
Parte 4 
4.Usucapião 

1.  
1. Alienação Fiduciária em Garantia 

  
Parte 5 
5.Direitos Reais no Registro de Imóveis (Hipoteca) 

Metodologia do Módulo 

Carga Horária Síncrona – 11 horas-aula 
  
Webaula 1 – no Google Meet 
Data: 29/11/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Professor: Vitor Frederico Kümpel 
  
Webaula 2 – no Google Meet 
Data: 30/11/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Professora: Carla Modina Ferrari 
  
Webaula 3 – no Google Meet 
Data: 7/12/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Professora: Paola Castro 
  
Webaula 4 – no Google Meet 
Data: 12/12/2022 
Horário: Das 16h às 18h 
Professor: Moacyr Petrocelli 
  
Webaula 5 – no Google Meet 
Data: 14/12/2022 
Horário: Das 15h às 18h 
Professores: Fernando Mandy e Vitor Frederico Kümpel 
  

Carga Horária Assíncrona – 4 horas-aula 
Interatividade de alunos e de alunas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  
Tempo destinado às atividades: a critério do aluno e da aluna, desde que cumpram a carga 
horária de interatividade no AVA de 4  horas de estudos. 
  

 Interatividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem com o acompanhamento de alunos e 
de alunas com os facilitadores de aprendizagem. 

 Fórum de Discussão Formativa com a interatividade dos facilitadores de aprendizagem no 
AVA, de acordo com o texto norteador, onde os alunos irão expor seus conhecimentos 
sobre a temática. 

  

Carga Horária Total  

15 horas-aula  
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ATIVIDADE AVALIATIVA DO CURSO 

Data/Período de Postagem De 12 e 15 de dezembro de 2022 

Metodologia Proposta para 
Execução da Atividade 
Avaliativa 

Postagem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 
  

 Fórum TIRA-DÚVIDAS para a atividade avaliativa. 

  

 A atividade avaliativa será desenvolvida individualmente e terá um valor de 10,0 pontos. 
Para a execução da proposta avaliativa, os(as) discentes deverão se apropriar dos 
conhecimentos ministrados durante as webaulas, pela leitura do material disponível na 
plataforma, pela discussão nos fóruns formativos e utilizarem o senso crítico diante da 
temática na escrita do texto. 

  

 Os(As) discentes deverão postar a atividade no Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
impreterivelmente na data prevista em cronograma. 

  

Atribuição dos professores 

 Os facilitadores de aprendizagem  farão as correções das atividades e darão o feedback 
com a nota aos alunos e às alunas, no Ambiente Virtual de Aprendizagem até a data 
prevista em cronograma. 

Carga Horária  4 horas-aula  

AVALIAÇÃO DE REAÇÃO E FECHAMENTO DO CURSO 

Data/Período Dia 16 de dezembro  de 2022 

Atribuição dos professores Fechamento do Diário Eletrônico pelos facilitadores de aprendizagem. 

Atribuição dos(as) Discentes 
Avaliação de reação pelos alunos e pelas alunas da estrutura curricular, dos professores, 
facilitadores de aprendizagem, da metodologia aplicada. 

Carga Horária  1 hora-aula 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 60 horas-aula 

5.1 PROFESSOR   

5.1.1   

Nome Vitor Frederico Kümpel    

Síntese do Currículo 
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 1º Livre Docente em Direito Notarial 
e Registral do Brasil, pela Universidade de São Paulo; Doutor em Direito Civil e Graduado em Direito 
pela USP e Coautor da Coleção Tratado Notarial e Registral, entre outras obras. 

  

5.1.2   

Nome Carlos Fernando Brasil Chaves   

Síntese do Currículo 

Graduado em Ciências Sociais, pela Universidade de São Paulo (USP). Bacharel em Direito, pela 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Mestre em Direito Civil Comparado, pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Doutorando em Direito Civil Comparado, pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Professor de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor na Pós-Graduação Lato Sensu da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e na Pós-Graduação Lato Sensu da Escola 
Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). Ex-Presidente do 
Colégio Notarial do Brasil  – Seção São Paulo (CNB-SP). É o 7º Tabelião de Notas de Campinas. 

  

5.1.3   

Nome Fernando Keutenedjian Mady   

Síntese do Currículo 

Mestre em Direito Administrativo, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Pós-Graduado em Direito Público e Direito Civil, pela Escola Paulista de Direito (EDP). Tabelião de 
Notas em São Paulo. 
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5.1.4   

Nome Tomás Olcese    
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Professor de Direito Civil na USP/AASP - Pós-Graduação Lato Sensu em Direito Civil – LLM (Master 
of Laws) em Direito Civil. Pós-Doutorando em Direito Civil, pela Faculdade de Direito da 
Universidade de São Paulo (2020-2022). Doutor (2016) e Mestre (2012) em Direito Civil, pela 
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Bacharel (2009) em Direito, pela Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo com habilitação em Direito Privado e Processo Civil. 

  

5.1.5   

Nome Natalia Sóller   

Síntese do Currículo 
Advogada. Graduada em Direito, pela Faculdade Damásio de Jesus. Pós- Graduada em Direito 
Notarial e Registral pela mesma faculdade. Mestranda em Direito Romano, pela Universidade de 
São Paulo. Coordenadora da VFK Educação e da YK Editora. 

  

5.1.6   

Nome Graciano Pinheiro de Siqueira   

Síntese do Currículo 

Especialista em Direito Comercial, pela FDUSP. Professor em Cursos Preparatórios e de Pós-
Graduação na área Notarial e Registral, dentre os quais: ANOREG/BR, ACADEMIA SPCM, CERS, 
LFG, DAMÁSIO, FMB e Ductor/Campinas. Professor convidado da ESA/OAB/SP. Professor 
voluntário da Escola Aberta do Terceiro Setor. Ex-Oficial Interino do 4º Registro de Títulos e 
Documentos e  Civil de Pessoa Jurídica da Capital/SP. Ex-Oficial Titular do Registro de  Imóveis, 
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas  de Valente/BA. Autor e coautor de 
obras e artigos na área Notarial e de  Registro. Colunista do Boletim Eletrônico INR. 

  

5.1.7   

Nome Carla Modina Ferrari   

Síntese do Currículo 

Especialista em Direito Notarial e Registral, pelo Complexo Jurídico Damásio de Jesus. É oficiala de 
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Foi oficiala de Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas. Membro da Academia Metropolitana de 
Letras, Artes e Ciências (AMLAC). 

  

5.1.8   

Nome Paola de Castro Ribeiro Macedo   

Síntese do Currículo 

Graduada em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Mestra em 
Direito Internacional (LL.M), pela Georgetown University, Washington-DC. Mestranda em Direito 
Civil, pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Processo 
Civil, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Atuou como advogada em São 
Paulo e nos Estados Unidos (1998 a 2008). Membro do Comitê de Regularização Fundiária da 
Associação de Registradores Imobiliários do Estado de São Paulo (ARISP). Autora do Livro 
Regularização Fundiária Urbana e seus Mecanismos de Titulação dos Ocupantes – Lei nº 13.465, 
de 2017, e Decreto nº 9.310, de 2018, da Editora Revista dos Tribunais, e de artigos jurídicos de 
Direito Registral Imobiliário. Professora de Direito Registral em cursos jurídicos e de pós-graduação. 
Oficiala de Registro de Imóveis e Anexos de Taubaté/SP, desde 2009, aprovada no 5º Concurso de 
Outorga de Delegações do Estado de São Paulo. 

  

5.1.9   

Nome Moacyr Petrocelli de Ávila Ribeiro   

Síntese do Currículo 

Registrador imobiliário. Atualmente exerce a delegação de oficial de Registro de Imóveis, Títulos e 
Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da 
Comarca de Pedreira/SP. Professor de Direito Registral Imobiliário em cursos de Graduação e Pós-
Graduação. Pesquisador da Escola Nacional de Notários e Registradores (ENNOR), com 
participação nos departamentos de Registro de Imóveis e de Direito e Economia. Correspondente do 
Banco Mundial (The Word Bank) sobre registro de propriedades no projeto Doing Business. 

  

5.2 FACILITADORES DE APRENDIZAGEM    

5.2.1   

Nome Natália Sóller    

Síntese do Currículo 

Advogada. Mestranda em Direito Romano pela USP. Pós-Graduada em Direito Notarial e Registral 
pela Damásio Educacional (2020). Graduada em Direito pela Faculdade de Direito Prof. Damásio de 
Jesus (2018). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado, atuando 
principalmente em direito Civil e Direito Notarial e Registral. Pesquisadora acadêmica na área de 
Direito Notarial e Registral, para obras jurídicas de autoria do dr. Vitor Kümpel (1º Livre Docente em 
Direito Notarial e Registral do Brasil, pela USP),sob sua orientação direta. Coordenadora da YK 
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Editora, editora jurídica especializada em Direito Notarial e Registral e Direito Romano, e da VFK 
Educação, produtora de cursos para o extrajudicial e Concurso de Cartório. Fonte 
http://lattes.cnpq.br/0379130979940674. 

5.2.2   

Nome Océlio Nobre da Silva   

Síntese do Currículo 

Juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Experiência Profissional: Oficial de 
Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, de 1993 até 1998. Atuou como advogado, de 
1998 até 2007. Professor da Faculdade de Ensino Superior de Colinas do Tocantins (FIESC), 2005-
2006. Professor do Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (ITPAC), 2006-
2006. Atualmente é professor na Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Formação 
Acadêmica: Graduado em Direito, 1998, pela Fundação Universidade do Tocantins. Especialista em 
Estado de Direito e Combate à Corrupção, 2017. Mestre em Ciências Jurídicas, 2015, pela 
Universidade de Lisboa. Formação Complementar: Curso de Aperfeiçoamento para Magistrado em 
Direito do Consumidor, 2009, pela Escola Nacional da Magistratura. Curso de Aperfeiçoamento para 
Magistrado em Direito Ambiental, 2009, pela Escola Nacional da Magistratura. Curso de Formação 
de Multiplicadores em Sociologia Judiciária, 2010, pela Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados. Programa de Capacitação em Poder Judiciário, 2010, pela 
Fundação Getúlio Vargas. Curso de Administração Judiciária, 2010, pelo Conselho Nacional de 
Justiça. Curso Jurisdição e Psicanálise, 2010, pela Escola Nacional da Magistratura. Curso de 
Atualização em Direito Eleitoral, 2010, pela Escola Judiciária Eleitoral. Curso Formação de 
Formadores, 2016-2017, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense. Curso de Formação de 
Tutores no Contexto da Magistratura, 2017, pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento 
de Magistrados. Curso de Direito Constitucional Penal, 2018, pela Faculdade de Direito Escola de 
Lisboa. Eventos: I Fórum Acadêmico de Debates Jurídicos, 2008. Curso de 
Aperfeiçoamento/Vitaliciamento dos Juízes Substitutos, 2009. Curso de 
Aperfeiçoamento/Merecimento, Juízes Vitalícios, 2009. III Seminário sobre o Direito Portuário, 2010. 
I Encontro de Diretores de Fórum e Gestores do Suprimento, 2011. 78º Encoge, 2018. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/5576771404286606 

  

            

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

  
  
 
Palmas-TO, 30 de setembro de 2022. 

  
  
  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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