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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Sentenças 
 
Processo n. 0001740-76.2021.8.27.2702 – Cumprimento de sentença 
Requerente: ANTONIEL GAMARRA CANGUCU 
Requerido: LUCAS PEREIRA 
Intimação do requerido: “SENTENÇA (...).No evento 48 fora intimada a parte requerente para que desse andamento ao 
processo, sob pena de extinção e arquivamento, todavia, quedou-se inerte.É o relato, em síntese. Decido. Prevê o art. 52, § 4º, 
da Lei 9.099/95, que inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao 
autor. No caso sob análise, o processo encontra-se paralisado há mais de trinta dias e a parte interessada não diligenciou por 
seu prosseguimento, apesar de devidamente intimada. Desta forma, caracterizado seu desinteresse, outro caminho não há que 
não extinguir o presente processo no termos do artigo supracitado, e assim o faço, determinando que, observadas as cautelas de 
praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema 
pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

Às partes e aos advogados 
 
Reclamação Pré-processual Nº 0001378-40.2022.8.27.2702/TO 
RECLAMANTE: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME 
RECLAMADO: MARIA ABADIA DE MATOS 
SENTENÇA Tratando-se de Reclamação Pré-processual e, não havendo acordo, conforme denota-se da ata de audiência, 
determino o arquivamento, devendo, caso tenha a parte interesse, propor a ação pelos meios ordinários do eproc. Intimem-se. 
Arquive-se. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito. 
 
Reclamação Pré-processual Nº 0001415-67.2022.8.27.2702/TO 
RECLAMANTE: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME 
RECLAMADO: AYRTON ANGOTTI BARBOSA 
SENTENÇA Tratando-se de Reclamação Pré-processual e, não havendo acordo, conforme denota-se da ata de audiência, 
determino o arquivamento, devendo, caso tenha a parte interesse, propor a ação pelos meios ordinários do eproc. Intimem-se. 
Arquive-se. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito. 
 
Reclamação Pré-processual Nº 0001737-87.2022.8.27.2702/TO 
RECLAMANTE: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME 
RECLAMADO: JOSÉ ROBERTO COELHO PEREIRA 
SENTENÇA Tratando-se de Reclamação Pré-processual e, não havendo acordo, conforme denota-se da ata de audiência, 
determino o arquivamento, devendo, caso tenha a parte interesse, propor a ação pelos meios ordinários do eproc. Intimem-se. 
Arquive-se. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito. 
 
Reclamação Pré-processual Nº 0001740-42.2022.8.27.2702/TO 
RECLAMANTE: TLB COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS LTDA – ME 
RECLAMADO: ONEIDE RODRIGUES DA SILVA 
SENTENÇA Tratando-se de Reclamação Pré-processual e, não havendo acordo, conforme denota-se da ata de audiência, 
determino o arquivamento, devendo, caso tenha a parte interesse, propor a ação pelos meios ordinários do eproc. Intimem-se. 
Arquive-se. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito. 
 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0000792-03.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: LARYSSA CRISTINA DA MATA RODRIGUES e OUTRA 
RÉU: MARCIVAN PEREIRA FERNANDES 
INTIMAÇÃO do executado. “SENTENÇA Bem de ver que, tendo ocorrido a quitação pelo pagamento do débito executado, resta 
a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e assim o faço, determinando o 
arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe. Custas finais pela parte Executada, se existentes. P.R.I. Datado, 
certificado e assinado pelo sistema eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
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ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL ANUNCIANDO A ARRECADAÇÃO DE IMÓVEL 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000746-49.2015.8.27.2705 chave do 
processo 885986569815Ação: Declaratória de Ausência Requerente: Nadir Maria de Jesus Lima Requerido José Lima de Abreu 
 Prazo: 20 dias  Finalidade: Anunciando que feito  ARRECADAÇÃO do seguinte imóvel rural, como sendo: uma gleba de terras 
situada neste município, no loteamento denominado "Teúba Brejão", parte do lote n° 11, com a extensão global de 10.65.50ha 
(dez hectares sessenta e cinco ares e cinquenta centiares) em comum com área maior de 255.72.QOha caracterizada pelos 
limites e confrontações, depositando em mãos  de ADALTO LIMA DE JESUS, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 471.933, 
SSP/TO, inscrito no CPF sob o número 374.778.972-20, residente e domiciliado na Rua Bazilio P. de Carvalho, Qd. 07,Lt. 08, 
Setor Maria Torres, nesta cidade, e chamando o ausente a entrar na posse do imóvel. OS FATOS:  A requerente conforme 
atesta a certidão em anexo, é casada desde 05/01/1960 com o requerido, sob o regime de comunhão universal de bens, suposto 
ausente. Desta união adveio o nascimento de 7 (sete) filhos todos hoje maiores de idade, sendo que uma é falec ida. Em 
meados do ano 1980, o Sr. José Lima de Abreu, deixou a residência da família sem informar destino, sendo que até o presente 
momento nunca mais retornou ou informou sobre seu atual paradeiro. A família tentou por diversas vezes encontrar o paradeiro  
do desaparecido, contudo, foram em vão as tentativas. Novamente, buscando encontrar algum tipo de informação sob o 
desaparecido, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, solicitou informações à Receita Federal e ao Tribunal Regional 
Eleitoral. Entretanto, em ambos as instituições não logrou êxito sobre o paradeiro. Após envio de ofícios, a Receita Federal por 
meio do ofício 152/2015 informou que encontra-se SUSPENSO OU INCOMPLETO, o cadastro (CPF) do suposto ausente. Da 
mesma sorte se fez a resposta do Tribunal Regional Eleitoral afirmando por meio 3452/2015 que nada CONSTA no registro de 
inscrição perante a Justiça Eleitoral. O Sr. José Abreu na época que residia com a Requerente jamais demonstrou problemas 
psicológicos, vícios e não possuía desafetos que poderiam o levar a seu desaparecimento, o que gerou na época ainda mais a 
preocupação de sua família que se encontrou desamparada durante este período de angústia e sofrimento. O desaparecido 
possui uma chácara de 10 (dez) hectares, 65 (sessenta e cinco ares e cinqüenta centiares), que recebeu de herança do pai 
Raimundo Abreu Vanderlei. Desde a união conjugal entre o desaparecido e a Requerente, os mesmo sempre moraram nesta 
chácara, e, até o presente momento a Requerente ainda continuam a morando na propriedade conjuntamente com alguns filhos. 
O Requerido desapareceu sem deixar notícias, não tendo deixado nenhum administrador ou mandatário sob seus bens. O uso e 
gozo da propriedade por cerca de 55 (cinqüenta e cinco) anos está sendo exercido pela Requerente, zelando, cuidando e 
aumentando o patrimônio ali deixado para ela e seus filhos. JOSSANNER NERY GONÇALVES LUNA – JUIZ DE DIREITO. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR 
os (a) acusado: MARCOS NATANAEL OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/05/1988, natural de Araguaína-
TO, filho de Regina Celia Oliveira Silva, inscrito no CPF sob o nº. 046.147.331-31, residente no endereço acima indicado, para 
que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa escrita e, querendo, rol de testemunhas, na ação penal procedimento 
ordinário nº 0020631-02.2022.8.27.2706  em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua 
pessoa e na qual se acha denunciado como incurso nas sanções do art. 180, caput, do Código Penal, e como está em lugar 
incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (s) pelo presente  para o 
fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias. O prazo para a defesa começará a fluir do 
comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e  
o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, nem constituindo defensor no dia seguinte à 
expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do 
Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. Comarca de Araguaína Estado 
do Tocantins, Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (19/10/2022). Eu, Ulyanna Luiza Moreira, 
Técnica Judiciária. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00060530520208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual GEOVANE PEREIRA DA SILVA, brasileiro, em união 
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estável, nascido em 19/03/1994, filho de Raimunda Pereira da Silva, inscrito no CPF nº 046.155.331-79, sendo o presente para 
INTIMA-LO, por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, da sentença que esta arrolada no evento 97 dos autos acima mencionados. 
Dr Antonio Dantas de Oliveira Junior – Juiz de Direito. Araguaina-TO; 14/07/2021.E para que a noticia chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 19 de outubro de 2022. Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. 
Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de Direito 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 6619269  -  INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Magistrado, 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 50087063620138272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ROSÁLIA A. DE SOUZA, CNPJ 
N. 07131783000191, EDINA MARIA AMARO DA SILVA, CPF N. 31537340115 e KEDYMMA INGRED AMARO DE ANDRADE, 
CPF N. 01740523164, que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência 
da DECISÃO proferida no evento 118 dos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Ante o exposto, sob a 
égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente (evento 116) para determinar 
a inclusão da pessoa jurídica e dos sócios no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Determino ao Cartório da Central de 
Execuções Fiscais que: Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seus sócios 
representantes junto ao SERASA. Intime-se as partes da presente decisão. Mantenham-se os autos arquivados. Ressalto que 
caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal dos executados acerca  da 
presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (1) 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 13 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Servidor de Secretaria, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): PEDRO ALEXANDRE ALENCAR - CPF/CNPJ n°: 02617889149, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004560-
90.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como para que proceda à sua INTIMAÇÃO para, 
querendo, apresentar as contrarrazões ao recurso de apelação interposto no evento n.º 29 dos autos em epígrafe, no prazo de 
15 (quinze) dias, conforme §1º do art. 1010 do CPC. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 10 de outubro de 2022 Eu, Cornelio Coelho de Sousa - Técnico Judiciário, que o digitei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de outubro de 2022. Eu, 
CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MANOEL FERREIRA DA COSTA - CPF/CNPJ n°: 06450989300, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010777-
52.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.702,61 (quatro mil, setecentos e dois reais e sessenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200000148, datada de 07/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...Ante ao exposto, 
DEFIRO o pedido de citação editalícia formulado pelo exequente. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 
que: Intime o exequente acerca do presente despacho; Promova a citação do executado por meio de edital, com prazo de 30 
(trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e Decorrido o prazo supradelineado, intime a 
exequente para impulsionar o feito executivo no prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar  do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, CORNELIO COELHO DE SOUSA, Técnico Judiciário, que o digitei. 
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Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
O(a) Magistrado(a), 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 0003719-
95.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RAIMUNDO JOSE VIEIRA, CPF nº 52045625168, 
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 24 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"... Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente 
(evento 18) para determinar a inclusão da pessoa física no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Ademais, em análise 
detida dos autos, percebo que até o presente momento não foi possível localizar bens capazes de satisfazer a pretensão do fisco 
estadual. Desse modo, SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo prazo prescricional, conforme 
determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, 
arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos 
para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para 
manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. Determino ao Cartório que: 1. Intimem-se as partes 
da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da pessoa física no cadastro de 
inadimplentes. 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 18 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 
Edital de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias, Nº 6487889 
O Magistrado, 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 
50001511620028272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS 
em face de OTICAS ARAGUAINA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  00.864.761/0001-91, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 
49- APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 39 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 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 06 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO 
AURÉLIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6617636  
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 
50001511620028272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO VILA NOVA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº  00.864.761/0001-91, GLEISON ALVES ROCHA, CPF N° 94193460134 E LARA ANIELLE ANDRADE, CPF N° 
01696158125, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugares incertos e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do 
Tocantins, acostada no evento 42 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 37 - SENT, que EXTINGUIU, o 
presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. 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 13 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Isabel Arruda de Sousa, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6662212 
O(a) Magistrado(a), 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 0000733-
08.2019.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SANTIAGO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF nº 17566311000115, 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 do despacho 
proferido no evento n.º 67 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...  Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pelo 
exequente no evento 65 para, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da 
dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário 
Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da empresa executada, 
indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais 
que: 1. Promova por intermédio do sistema SERASAJUD, a inclusão da dívida exequenda no cadastro de proteção de créditos; 
2. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da empresa executada via Central Nacional de 
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Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, 
acompanhando diariamente se houve resposta; 3. Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos 
autos e cientificar o exequente; 4. Intimem-se as partes acerca da presente decisão. 5. Após volvam os autos para suspensão do 
feito nos termos do art. 40 da LEF. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado 
na modalidade editalícia.". 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
Edital de Intimação - com prazo de 15 (quinze) dias 
O(a) Magistrado(a), 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 
00153645420198272706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANTONIO DA SILVA ALVES, inscrito no CPF 
sob o nº 37390457520,  sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que a quantia tornada indisponível, no valor de R$ 267,29 (duzentos e 
sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), em sua conta bancária, através do sistema Sisbajud, conforme Termo de 
Penhora anexo ao evento n.º 35 - TERMOPENH2 é impenhorável ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros. Em ato contínuo, fica também o executado INTIMADO, para, querendo, após o prazo anteriormente fixado, opor os 
embargos à execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16, § 3º da LEF. Tudo em conformidade com a(o) r. 
decisão proferido(a) no evento n.º 33, que determinou a penhora on-line, no qual, foi BLOQUEADO/TRANSFERIDO através do 
sistema Sisbajud. 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
SERGIO APARECIDO PAIO - Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA JOSELANDIA ALVES BARROSO - CPF/CNPJ n°: 612.324.671-20, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008156-
14.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.104,80 (três mil, cento e quatro reais e oitenta centavos), representada pela CDA n° 20220000597, datada 
de 17/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS URBE LTDA - CPF/CNPJ n°: 
02.400.638/0001-45, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002452-54.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 16.032,68 (dezesseis mil, trinta e dois reais e sessenta e oito centavos), 
representada pela CDA n° 9012, datada de 22 de Janeiro 2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "...Caso não seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for 
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possível o cumprimento da diligência citatória, E HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo 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 17 dias do mês de outubro de 2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSE STENIO PINTO FALCAO - CPF/CNPJ n°: 098.217.753-49, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007367-
83.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 75.098,01 (setenta e cinco mil, noventa e oito reais e um centavo), representada pela CDA n° 12565, datada 
de 26 de Dezembro 2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...DEFIRO desde logo o 
pedido formulado, 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIUES, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA - CPF/CNPJ n°: 158.172.881-68, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005239-
22.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.673,34 (cinco mil, seiscentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA 
n°34037, datada de 18 de Janeiro 2022, 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 loca l, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80." 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 18 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
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 19 
dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) Nº 6672114 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ANTONIO VICENTE BARBOSA - CPF/CNPJ n°: 14704552187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004906-
70.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 33.655,80 (trinta e três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos), representada pela CDA 
n° 20210075073,20210075074(...), datada de 17/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações 
legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir 
transcrito: "5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a 
expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, 
caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como 
requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO 
AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA DIAS DOS ANJOS - CPF/CNPJ n°: 15956610182, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003243-86.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.330,60 
(dois mil, trezentos e trinta reais e sessenta centavos), representada pela CDA n° 20220001362, datada de 24/01/2022, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no 
endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-
se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 
(sessenta) dias...)" 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 13 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): AMELIA PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 15963187168, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000369-
02.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.232,04 (quatro mil, duzentos e trinta e dois reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20190029307 e 20190029308, datada de 16/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito:  "(...4.2.1- 
Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 
(trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais...)" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar  do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de 
Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): EULIARA DE SOUSA CARMO FARIA - CPF/CNPJ n°: 04169225112, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005198-
55.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.462,53 (dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA 
n° 20220000947, datada de 19/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JACY MATOS - CPF/CNPJ n°: 25184598120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005886-17.2022.8.27.2706, que lhe move o 
MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.241,65 (dois mil, 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20220001435, datada de 24/01/2022, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no 
endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-
se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 
(sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): GERALDO RIBEIRO VIANA - CPF/CNPJ n°: 01792342268, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007609-71.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
4.531,84 (quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20210076959, 
datada de 01/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOAQUIM RIBEIRO PESSOA - CPF/CNPJ n°: 26203006149, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005939-
95.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.482,19 (dois mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e dezenove centavos), representada pela CDA n° 
20220001125 e 20220001126, datada de 20/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso 
o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não 
haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer 
o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento t iverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA SILVA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 23162775191, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008562-
35.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.885,50 (dois mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), representada pela CDA n° 
20220001794, datada de 29/03/2022, 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 loca l, 
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 adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOAQUIM JUNIOR BARROS CARNEIRO - CPF/CNPJ n°: 06573406184, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005454-
95.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.119,21 (três mil, cento e dezenove reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 20210077725, 
datada de 20/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): VALTER ALVES PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 05927560172, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003893-36.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.499,20 
(dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), representada pela CDA n° : 20220001225 e : 20220001225, 
datada de 21/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): EDAIRES CANDIDA MARTINS - CPF/CNPJ n°: 64850781187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004723-
02.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.147,05 (três mil, cento e quarenta e sete reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 20220001187, 
datada de 20/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCA BATISTA DE ALMEIDA - CPF/CNPJ n°: 41439384134, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004284-
88.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.375,98 (dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e oito centavos), representada pela CDA n° 
20220001318, datada de 21/01/2022, 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 créd ito 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 adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ANTONIO JOAQUIM PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 08145792134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004626-
02.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.030,35 (quatro mil, trinta reais e trinta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20210077461, datada 
de 16/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ n°: 18069690178, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006253-
41.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.767,27 (dois mil, setecentos e sessenta e sete reais e vinte e sete centavos), representada pela CDA n° 
20220000971 e 20220000972, datada de 19/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito:  "(...5.2.2- Caso 
o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não 
haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer 
o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ANTONIO MARTINS NOGUEIRA - CPF/CNPJ n°: 15821412153, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004263-
15.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.409,94 (dois mil, quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° : 
20220001248, datada de 21/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 18 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ODETE GABRIEL DE ALMEIDA - CPF/CNPJ n°: 64377644149, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005915-
67.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.729,81 (dois mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20220001346, datada de 21/01/2022, 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 loca l, 
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 adver tida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESTANISLAU DE SOUSA PEREIRA - CPF/CNPJ n°: 18874142153, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005195-
03.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.792,79 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20220001461, datada de 24/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): CLEANE ALVES DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 96198150178, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000184-90.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.878,48 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20210044576, datada 
de 24/08/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida  a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): EDENILZA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 92723888134, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004728-24.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.810,99 
(dois mil, oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° 20220001140 e 20220001141, datada de 
20/01/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JULIO TOME DE MENEZES - CPF/CNPJ n°: 01674371780, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006067-18.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
3.881,29 (três mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), representada pela CDA n° 20210048124, datada de  
15/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ROSA MENDES DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 62471635172, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004688-42.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.878,11 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e onze centavos), representada pela CDA n° 20220000809, 20220000810 e 
20220000811, datada de 18/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de 
citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSE ALBERTO ALVES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 39614638249, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006404-
07.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.878,08 (dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos), representada pela CDA n° 20220000419, 
datada de 14/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. O Doutor SÉRGIO APARECIDO PAIO, MM. Juiz de Direito Substituto 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): F J DA CRUZ BATISTA - ME - CPF/CNPJ n°: 26.185.915/0001-02, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009769-
69.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.808,18 (dois mil, oitocentos e oito reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 20200002036, 
datada de 07/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "... Caso o(s) executado(s) não 
seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." 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 06 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JACIRA BARBOSA DE ANDRADE - CPF/CNPJ n°: 873.013.421-87, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007735-
24.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.432,50 (dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), representada pela CDA n° 
20210052211, datada de 28/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito:  "...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz 
de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSE DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 231.601.871-87, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007416-56.2022.8.27.2706, que lhe 
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move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.652,47 
(cinco mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), representada pelaS CDA n° 20210075102 ao nº 
20210075108, todas elas datada de 17/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...5.2.2- Caso 
o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." 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 11 
dias do mês de outubro de 2022. Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO 
APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – com prazo de 30 (trinta) dias  
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): PEDRO ALMEIDA CRUZ - CPF/CNPJ n°: 027.690.568-75, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007254-61.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.209,65 
(três mil, duzentos e nove reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20220000172, datada de 11/01/2022, 
acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. 
Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no 
endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." 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 13 dias do mês de outubro de 2022. Eu, PAULA 
CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LIMA PRE-MOLDADOS EIRELI - CPF/CNPJ n°: 08.395.754-0002-80, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007130-
78.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.669,57 (onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), representada pelas 
CDA n° 20210047478 à 20210047480,  todas datadas  de 31/08/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do  
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "...5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da 
Lei 6.830/80..." 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO – com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): REMI ALVES DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 323.967.161-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006386-
83.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.209,32 (seis mil, duzentos e nove reais e trinta e dois centavos), representada pelas CDA n° 20210078569, 
nº 20210078570, nº 20210078571 e nº 20210078572,  todas datada de 30/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
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penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do  
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "...5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso 
haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da 
Lei 6.830/80..." 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 06 dias do mês de outubro de 2022. Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0029486-38.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADERLINA GOMES DE BRITO 
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. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença; Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados 
cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos 
autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, 
telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0025219-23.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALAN QUEIROZ BARBOSA 
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. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença; 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. Intime-se e cumpra-se. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0007906-15.2021.8.27.2706 
Acusado: DORIVAL FERREIRA DA SILVA 
Vítima: LORRANY MIRELE PEREIRA DA SILVA 
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): LORRANY MIRELE PEREIRA 
DA SILVA, brasileira, nascida aos 30/08/2003, filha de Marcilete Pereira Cavalcante, CPF: 069.435.891-64, atualmente em local 
incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o 
exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR DORIVAL 
FERREIRA DA SILVA, brasileiro, convivente em união estável, pedreiro, nascido aos 08.09.1976, natural de Novo Oriente do 
Piauí-PI, filho de Maria de Fátima da Cruz Silva e Raimundo Ferreira da Silva, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, do 
Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06...Fica o acusado, portanto, condenado definitivamente à pena de 3 (três) meses  de 
detenção...". 
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ARAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
P O R T A R I A N º 010/2022 A Juíza Nely Alves da Cruz, titular da Vara Criminal e Diretora do Fórum desta Comarca de 
Araguatins, no uso de sua atribuição de Diretora do Fórum desta Comarca de 3ª Entrância de Araguatins, Estado do Tocantins. 
CONSIDERANDO o Processo 0000183-07.2021.2.00.0827, onde foi determinada a abertura de Sindicância destinada à 
apuração dos fatos decurso nos Autos nº 0003129-43.2019.8.27.2710 (evento 6); CONSIDERANDO que esta Magistrada foi 
designada para conduzir o processo Administrativo disciplinar, conforme a Portaria nº 734/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 25 
de março de 2021; CONSIDERANDO que, em despacho/manifestação foi solicitada autorização para a atuação da Equipe 
Disciplinar da Corregedoria Geral da Justiça, na apuração dos fatos e condução dos trabalhos; CONSIDERANDO o disposto na 
Portaria Nº 320/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 15 de fevereiro de 2022, autorizando a atuação da Comissão Permanente de 
Sindicância da Corregedoria Geral da Justiça; CONSIDERANDO, ainda, o disposto no art. 42, I, ‘n’, da Lei Complementar 
Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996; RESOLVE: Art. 1º Instaurar Sindicância, destinado à apuração dos fatos sob análise,  
em relação à Sindicada, que, supostamente recebeu vantagem indevida, se beneficiando da condição de servidora da Comarca 
de Augustinópolis. Art. 2º Designar os servidores da Corregedoria - Geral de Justiça deste Estado: Silma Pereira de Sousa Oster, 
Luciane Rodrigues do Prado Farias, Aurécio Barbosa Feitosa e Raelza Ferreira Lopes, para, sob a presidência da p rimeira, 
constituírem a Comissão de Sindicância destinada à apuração dos fatos noticiados. Art. 3º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias,  a 
contar da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período, para a Comissão de Sindicância proceder com a 
apuração dos fatos descritos. Art. 4º. Determinar o processamento da Sindicância sob Segredo de Justiça. Art. 5º- Comunique-se 
a Corregedoria Geral da Justiça Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Cumpra-se. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO  
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Em Substituição Automático na Escrivania Criminal da 
Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente edital com o prazo de 
QUINZE (15) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um PROCESSO CRIME 
nº 0000651-73.2021.8.27.2716, que o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como Autor, move contra o Denunciado DAVI LIMA 
SANTANA, brasileiro, nascido aos 20/11/2001, filho de Edineide da Cruz Lima e de Genesi Santana dos Santos, portador do 
CPF de n.º 085.743.201-02 e no RG sob o n.º 152186, como incurso nas sanções do Artigo art. 249 e art. 217- A ambos do 
Código Penal Brasileiro. E como esteja em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica citado e intimado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias , por meio 
de advogado regularmente constituído ou da Defensoria Pública, nos termos do Art. 406 do CPP, com as advertências abaixo:  1. 
O(s) réu(s) poderá(ão)) arguir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, 
quando necessário;  2. Seja o(s) réu(s) esclarecido(s) que a não apresentação da resposta no prazo acima assinalado, implicará 
à nomeação da Defensoria Pública para a prática do ato. FICANDO desde logo citado para todos os demais termos e ato do 
processo, sendo-lhe de direito fazer-se acompanhar de advogado, e se ver processar, promover sua defesa e ser notificadodos 
ulteriores termos do processo, a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 13 
de outubro de 2022. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, matrícula 191545, digitei e conferi. 
 Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO 
Data e Hora: 17/10/2022, às 15:17:35 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que por esse meio INTIMA AMANDA MOREIRA BARBOSA e ADEILSON MOREIRA BARBOSA, residente em local incerto e 
não sabido, para no prazo de dez (10) dias, comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no 
Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de cientificar-
se da DECISÃO proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0002154-95.2022.8.27.2716, conforme resumo abaixo transcrito:  
"Assim, a fim de preservar a incolumidade da vítima, nos termos do art. 22, da Lei n°. 11.340/06, APLICO, de imediato, ao 
suposto agressor ADEILSON MOREIRA BARBOSA, as seguintes medidas protetivas de urgência: a) No curso deste 
procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve ser afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) 
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metros, ainda que seja em lugar público;  c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer 
meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido.". Para conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Dianópolis - TO, aos 13 de outubro de 2022. Eu, PATRÍCIA BEZERRA, Estagiária da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei 
e conferi. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
Ação Penal - Procedimento Ordinário n. 0002160-38.2018.8.27.2718 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do 
Tocantins, FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que 
neste Juízo corre seus trâmites legais uma Ação Penal - Procedimento Ordinário n. 0002160-38.2018.8.27.2718, que tem 
como acusado o Sr. GLEDSON ELIAS COSTA, brasileiro, união estável, natural de Araguaína-TO, nascido aos 23.03.1981, filho 
de filho de Hamilton Elias da Costa e Maria da Guia Duarte Sobrinho da Costa, RG n. 618.170 SSP-TO, CPF n. 986.441.731-20, 
residia na Rua José Rodrigues, n. 1025, Setor Ana Maria, Araguaína/TO, atualmente em local incerto e não sabido, por este 
motivo, determinou sua INTIMAÇÃO para que efetue o pagamento da pena de multa, no valor de R$ 3.224,84 (três mil 
duzentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 50, CP), conforme 
cálculo do evento 168 da Ação Penal - Procedimento Ordinário n. 0002160-38.2018.8.27.2718. 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 
Filadélfia, Estado do Tocantins, com data e hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 18.10.2022, às 17:11:07). 
Redigido por Flávio Moreira de Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE ALISTAMENTO DE JURADOS PARA O ANO DE 2023 
O Excelentíssimo Senhor Gilson Coelho Valadares, juiz de direito do Estado do Tocantins, respondendo pela Comarca de 
Goiatins -TO, por força da Portaria N° 546, de 11 de março de 2022, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital de alistamento de jurados virem, ou dele tiverem o conhecimento, com base no art. 439 do Código de Processo 
Penal, foi procedido o alistamento dos jurados para o ano de 2023, conforme lista a seguir: 
1-MÁRCIO CARVALHO CORREIA, 2- ANA LÚCIA LINO CRUZ, 3- FRANCILÉIA RIBEIRO DE AMORIM 4- ADELINA PEREIRA 
LIMA, 5- ALMECIDES CARVALHO DA SILVA, 6-DOUGLAS DIAS SOARES, 7-EDSON DE SOUSA SILVA, 8-ANDERSON 
RIBEIRO FIGUEREDO, 9-ELIÁBIO DE CASTRO AMORIM, 10-ELIDA PEREIRA REIS, 11- FRANCNEM DIAS SOARES 12- 
CARINE XAVIER MORAIS OLIVEIRA, 13-ERIELDA DE ANDRADE SOUSA, 14-ADELAÍDES CAVALCANTE DA LUZ SILVEIRA, 
15- LICIANA QUEIROZ SILVA, 16- FERNANDO ROCHA RIBEIRO, 17-ÉLIDA FERREIRA CARVALHO, 18- DARLEY SANTOS 
DE OLIVEIRA, 19- GEOVANE ALVES ARAÚJO, 20-GILDEAN ROCHA DA PAIXÃO, 21-HÉLIO MASLO SILVA COSTA, 22- 
AILTON COSTA PEREIRA, 23-JACIARA GOMES MOREIRA, 24- ANDRÉIA ANDRADE DA SILVA25- ANGÉLICA GOMES DOS 
SANTOS, 26 - NAIURI BARBOSA RODRIGUES, 27-JOÃO PAULO FERNANDES BARBOSA, 28-JOÃO PEDRO RODRIGUES 
DA LUZ, 29- DÁGMA DIÊFFA CAVALCANTE SILVEIRA 30-DEUZINA CRUZ DA SILVA, 31-JOSÉ ALVES MOREIRA, 32-IRACI 
PEREIRA DA SILVA GUIDA, 33-KATIANE FERREIRA DIAS, 34-MEIRIVANE FERNANDES DE SOUSA E SILVA, 35- ISABEL 
MAURÍCIO DE ARAÚJO, 36- LINDOLFO RIBEIRO DA SILVA, 37-LUCINALVA PEREIRA LIMA, 38-LUIZ FELIPE MENDES 
MORAIS, 39-LUIZ SANTOS PEREIRA DA ROCHA, 40-MARCIO DO NASCIMENTO GOMES, 41-MARCOS FERREIRA ROCHA, 
42-MARIA DIANA ALVES DE ANDRADE, 43-WESLEY PEREIRA LEITAO, 44-MARISTELLA COSTA CARVALHO, 45- NARONI 
LIRA DA SILVA, 46-ANTONIO VIRGINIO DA SILVA NETO, 47-FRANCNEN DIAS SOARES, 48-NATÁLIA DA LUZ, 49- FLÁVIO 
LOBÃO GUIMARÃES SANTOS, 50-RONALDO RODRIGUES LIMA, 51-RUTHE DA LUZ SOUZA, 52- EDINHO FEITOSA 
SILVEIRA, 53- SINDALIA FERREIRA DE JESUS SILVA, 54- SONIA GOMES DE SOUSA, 55- STÊNIO FREITAS SOUZA, 56- 
JAQUELINE COSTA ALMEIDA, 57- ALDERINA ANDRADE SILVA, 58- NELMA PEREIRA DE ALMEIDA, 59- ALCIMAR 
PEREIRA DE CARVALHO, 60- GISELE SOUSA CIRQUEIRA RIBEIRO, 61- ELIELMA GOMES LIMA, 62- MARIA DO ESPÍRITO 
SANTO CARVALHO DA COSTA, 63- MARIA ENI SANTOS DA SILVA, 64-KARINE ALVES FEITOSA, 65- FRANCISCO DE 
ASSIS MARQUES RESPLANDES, 66- SANDRA QUIXABA DA SILVA, 67-SORAY DOS SANTOS SAORIN, 68-CARLOS 
EDUARDO GOMES DIAS, 69-LUCINDO FERREIRA DOS SANTOS, 70-RUBENITA DA VEIGA TORRES, 71- ALAYS RIBEIRO 
DOS SANTOS, 72-, SANDRA MARIA SANTOS BARBOSA CHAVES73- VILMA FEITOSA SIRQUEIRA, 74- JUCILENE DA 
SILVA BATISTA, 75-DARLEI SANTOS DE OLIVEIRA, 76-DARLAN SANTOS DE OLIVEIRA, 77-CARLOS CAZUIRRO PEREIRA 
ALVES, 78- ADIRENE FERREIRA DE OLIVEIRA CARVALHO79-CARLOS CÉSAR VASCONCELOS DOS SANTOS, 80-JOSÉ 
ARLINDO PEREIRA DA SILVA, 81-JOSÉ RAIMUNDO BEZERRA LIMA, 82-NEUTON DE SOUSA ALENCAR, 83- ROSINALDO 
TAVARES QUIXABA, 84- PEDRO FRANCISCO DE OLIVEIRA, 85-MARIA EDUARDA MORAIS MACHADO, 86- ALBETIZA 
MORAIS DA SILVA, 87- ADERALDO BRASILEIRO SOUZA, 88-IZALTINO PEREIRA SOARES, 89-PEDRO HENRIQUE ALVES 
VASCONCELOS, 90- CYNTHIA KARINE TAVARES MACIEL, 91-RÍTILLA DA SILVA CASTRO, 92- VICTOR FIGUEREDO 
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LOBÃO, 93- NILTON LIMA DOS SANTOS, 94- ALEXANDRE CAMPOS LIMA, 95- AMANDA SARAIVA NERES SOUSA, 96- 
FLAVIO SILVA DE CARVALHO, 97- ANA CÉLIA LOPES DA SILVA, 98-CÍNTHYA XAVIER COSTA, 99- ALDECY ROCHA 
ALENCAR TOMAZI, 100- CONSTÂNCIA DE SOUSA GOMES, 101- DÉBORA MEDEIROS NOLETO, 102- EUZELINA DE 
CARVALHO BORGES, 103-MARAILZA DOS REIS FERREIRA, 104- ADAILTON MILHOMEM DE MORAES, 105-IDALINA 
LOPES C. DOS SANTOS, 106-IDENÊ PEREIRA DE MENESES, 107- ROSÃNGELA DIAS SOARES, 108- ANA KEILA COSTA 
SANTOS, 109-LUSIETE FERREIRA GUIDA,110-MARIA DA PAZ G. MACHADO SILVA, 111- ANDRÉ LUIZ AVELAR DA 
SILVA,112-ANA KESIA DOS SANTOS FERREIRA,113-MARIA DE JESUS F. DA SILVA SANTOS,114- RISHARDSON LIMA 
TEIXEIRA 115- MARIA GOIAMAR MACHADO KÓS,116-NEILIANE COSTA CARVALHO,117-ROZANGELA DIAS SOARES,118- 
DJANIRA RODRIGUES DE ARAUJO, 119-MARIA JOSE FERRREIRA LOPES, 120- CARLOS SÉRGIO SOUSA CIRQUEIRA, 
121- NERCÍLIA FERREIRA DO CARMO,122-JACY COSTA PEREIRA,123- ROSELY DE OLIVEIRA DIAS, 124- MARIA DO 
SOCORRO GAMA SILVA AGUIAR,125- MARIA JOSÉ FERREIRA LOPES,126- CATICILENE GOMES DA LUZ, 127- CLAUDIO 
FREITAS CHAVES, 128-CLAUDIO DE OLIVEIRA MOURÃO LUZ,129-CINÁRIA CARVALHO DE SOUSA,130-MARIA LÚCIA 
XAVIER AVELAR,131-VALDECI OLIVEIRA BARROS,132- CLEDSON AQUINO SOARES,133-ERCILENE AQUINO 
RESPLANDES NERES,134- DEONES DOURADO GUIMARÃES,135-GENECI LIMA TEIXEIRA,136-CLAUDILEA DE SOUSA 
BARROS DA SILVA,137-IOLANDA FERNANDES DOS SANTOS,138-MARIA ANA PEREIRA VIANA LIMA,139-MARIA DE 
JESUS DE SOUZA QUEIROZ SILVA,140-MARIA DE LOURDES DA CRUZ BRITO SILVA,141-,142- DINAMÁRCA BARBOSA 
PEREIRA,143-DANIEL ALVES AQUINO,144-SUELY TEIXEIRA REIS,145-ANTONIO VIRGÍNIO DA SILVA NETO,146- CLORES 
MARIA COELHO DE SÁ,147- VANESSA QUIXABA DAMACENA,148-JOSÉ OEIRAS FERREIRA CAMPOS,149- ALDERACY 
ALVES LIMA,150- EUGISLANE FERREIRA LIMA,151- JOSÉ CARLOS CORREIA DE ARAÚJO, 152- EDILEUZA PEREIRA DE 
CARVALHO, 153- ALDETE MORAIS RODRIGUES,154-DÉLCIA QUEZADO SOARES GOMES,155-ELIZÔNIA MENDES DA 
SILVA,156- ELAÍRES RAIMARA GOMES LIMA,157- ELIZÂNIA MAURICIO DA SILVA ,158-JOVÊNCIO FERREIRA DA SILVA 
NETO,159-MARIA DA PAZ FERREIRA DOS SANTOS,160-ADAILTON FERREIRA CAMPOS,161-HERLAN SANTOS 
VASCONCELOS,162-CARMELITA FIGUEREDO DA SILVA,163- MANOEL FERREIRA DOS SANTOS,164-DELVAM 
ASSUNÇÃO DA SILVA,165- ALZIRO FERNANDES DA LUZ,166-HALAN FERNANDES LIMA,167-ELKY ALVES PEREIRA 
MIRANDA,168- ELCIVALDO CARVALHO LEAL, 169- MARIA DARCI MENDES CUNHA E SILVA, 170- EDUARDA SILVA 
SOARES, TO.171- ELIETE SILVEIRA SILVA 172- IRANILSON RODRIGUES DE ARAÚJO, 173-SARA MENDES DE 
ASSUNÇÃO, 174 – ESTER BRITO SILVA, 150- EUDEQUE RAMALHO DA CRUZ – 151-ANA CLÁUDIA SOARES DOS 
SANTOS, 152 – ANA LÚCIA LOPES REZENDE, 153-GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA, 154- ANTONIO FERREIRA DA 
COSTA, 156- ANTONIO MARIANO DE ALENCAR NETO, 157- ARNALDO SOARES NOLETO, 158-BENTO MEDEIROS 
NOLETO, 159- GEÓRGIA GOMES DE OLIVEIRA, 160 – CARLOS ALBERTO MORAIS DA SILVA, 161- FERNANDA MENEZES 
DE SOUSA 162- CÍCERO AMORIM FILHO, 163- CLAUDIONOR RAMOS LIMA, 164- FLORISVALDO CAMPOS DA SILVA, 165- 
FRANCISCO AURÉLIO GUIMARÃES BOUCINHAS, 167- DINALVA ARAÚJO DA SILVA, 168 – EDILSON DA SILVA MOTA 
MIRANDA, 169- ELIANA MESQUITA DE OLIVEIRA, 170 – ELISA MARIA RESPLANDES M. MELO, 171 – EUNICE PEREIRA 
BATISTA, 172- FÁBIO JÚNIOR P. DA SILVA, 173- FRANCINETE SANTOS DA SILVA, 174-GENELICE CARVALHO VIEIRA, 
175- GILSON GOMES DA SILVA, 176- HILTON DE OLIVEIRA LUZ, 177- IRACEMA PERES DA COSTA, 178- IRINEIDE 
FERREIRA DOS SANTOS, 179- AROLDO DE SOUSA RESI 180- JOACY GOMES COELHO, 181- JOÃO BATISTA 
FERNANDES DE SOUSA, 182- JOÃO JOSÉ ALVES DE ARAÚJO, 183- ADA DE ASSIS TEIXEIRA, 184 - GABRIEL HENRIQUE 
PEREIRA AZEVEDO, 185-KELLY GOMES MENDES, 186- JUDITE DA SILVA BARROS, 186 – KEILA DAYANA FREITAS DA 
SILVA, 187-VICTOR HUGO OLIVEIRA BARBOSA, 188- LINDOMAR FRENANDES COSTA, 189- LUCIENE DA SILVA DIAS, 
190- LUZEILSON DA COSTA MARINHO, 191- LUZIA ALVES DA SILVA, 192- LUZIMAR MENDES DE PAULA, 193- MARAILZA 
FERREIRA DE ANDRADE, 194- MARIA DA GUIA F. DE ALENCAR DIAS, 195- MARIA DE FÁTIMA FEITOSA, 196- MARIA DE 
JESUS DIAS CAVALCANTE, 197- SILVALENE PEREIRA DE SOUSA ARAÚJO, 198 – JOSÉ VICENTE LOPES 
VASCONCELOS, 199- WILSON PEREIRA DOS SANTOS, 200-WALESKA CASSIMIRO RIBEIRO, 201- GERALDO CÉSAR 
VILELA, 202- NÚRIA TEIXEIRA BELCHIOR. 203- OSMARINA BARBOSA DE MORAIS, 204- DELMANA SILVA DE CARVALHO 
TAVARES, 205- PATRÍCIA MARIA OLIVEIRA SILVA, 206- ABRÃO MAURÍCIO DE ANDRADE, 207- AGOSTINHA GOMES DA 
SILVA, 208- CORACI GOMES MORAIS, 209- ELIZANIA MAURÍCIO DA SILVA, 210-, 211- IVANETE DA COSTA GOMES, 212- 
GESLA ALVES AQUINO, 213-LEIVIA DA SILVA CARVALHO, 214-LETICIA DE SOUSA REIS, 215- LIDIANE GOMES VIEIRA, 
216 – MARIA DO SOCORRO VIANA FARRAPO, 217- NIVALDO CARVALHO LEAL, 218- MAURO SOUSA DE ALENCAR 
FILHO, 219- GIZELDA ROCHA CRUZ BRITO, 220- MARIA ELZA NERES CAVALCANTE, 221-MARIA DOS ANJOS BARBOSA 
DA SILVA, 222-FRANCILEIA RIBEIRO AMORIM, 223- MARIANO LOPES DE SOUZA, 224- NICOLAU FERREIRA DOS. FILHO, 
225- OCÉLIA OLIVEIRA COSTA SILVA MOTA, 226-OSVALDO SOUSA ALVES, 227- PEDRO MIRANDA DA SILVA, 228-
RAIMUNDO FERNANDES COSTA, 228- RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO, 229- GUILHERME PERES VASCONCELOS, 230-
RUBERCI FERNANDES ALVES, 231- IELDA DE ALMEIDA LOPES, 232- TARQUINO MOREIRA DA SILVA, 233-KAILANE 
BRITO SANTOS, 234- VANDERLEY FERREIRA CHAVES, 235- WILMA TIAGO DE OLIVEIRA, 236-ELSIVÃNIA OLIVEIRA DOS 
SANTOS, 237- IVANEIDE LIMA DA COSTA, 238- LUIZA MIRANDA MACEDO DA CRUZ, 239- LUZINETE ALVES LIMA 
RIBEIRO, 240- MARINALVA FERREIRA DE SOUSA, 241- RILMA DA COSTA GOMES, 242- ELZA IVO GUIMARÃES, 243 – 
FELIPE SOUZA SILVA 244 GÉSSICA LIMA SOUSA, 245 - IAGO SOUSA LUZ, 246- ISAÍRES PEREIRA DE ARAÚJO, 247- 
MARCOS SOUZA AGUIAR, 248 - IRANILSON RODRIGUES DE ARAUJO, 249, MARIA RAIMUNDA BEZERRA DIAS, 250- 
MICHELE PEREIRA GOMES, 251- JOMAILSON NERES DA COSTA, 252-LUIZ FILHO MIRANDA DE SOUSA, 253 - IVANILDE 
FERNANDES DOS SANTOS OLIVEIRA, 254 - LILIANE SAORIN COÊLHO, 255 - ROSANA DA SILVA CASTRO, 256 - VERA 
LÚCIA BARBOSA DE SOUSA CAMPOS, 257 - MAIARA MONTEIRO NERES SILVA, 258 - EDUARDO SARDINHA REGO 
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TOMAZI, 259 - RAFAEL ALVES DA COSTA, 260 - LILIGEILIA RODRIGUES RIBEIRO, 261 - DELCIA QUEZADO SOARES 
GOMES, 262-OTÁVIO SILVA SOARES, 263 - DANIEL GOMES MORAIS, 264 – CLEONICE MORAIS DA SILVA, 265- DILEUZA 
GOMES DA SILVA, 266 - KATIELLE PEREIRA GUIMARÃES, 267 - ELCY FEITOSA DA SILVA, 268-SILVIA SINGELLY 
FERREIRA VIDAL, 269 - GISELI MARTIRIA DE CARVALHO, 270 - IRAMAR ALVES DA SILVA ,271 - LOECY RODRIGUES 
GUIDA, 272 – ODAIR ANDRADE QUIXABA, 273 - RAIMUNDA NONATA MOREIRA DA ROCHA, 274 – IVANIA ANDRADE 
RIBEIRO, 275 - IEDA DE ALMEIDA LOPES, 276 - MARISTELA COSTA CARVALHO, 277 - MAGNALVA ALVES DA COSTA, 
278 - GILSON AMORIN DE SOUZA, 279 – RAQUEL ALENCAR ROSAL, 280 - JOCIMAR SOUZA DA SILVA, 281 - ALINE 
ROCHA SANTOS, 282 - AMUJACY DA COSTA GUIDA, 283 - PÂMELA DOS REIS SANTANA, 284 - MARCIA GOMES DE 
SOUZA, 285-GIOVANNA SOUZA E SILVA, 286 - ANA PAULA ARRUDA DA SILVA, 287 - LUANNA CAROLLINE BRITO SOUSA 
QUEZADO, 288-KAIC SILVA FERREIRA, 289 - ALDECY NASCIMENTO SOUSA CARVALHO, 290-LOUANY CRISTINE 
MENEZES AQUINO, 291 - AUGUSTO OLIVEIRA SOUSA, 292 – BELIRA CAMPOS DA CRUZ SANTOS, 293 - CIRENE 
ARAUJO DA SILVA VASCONCELOS, 294 - DINALVA COELHO SOARES RESPLANDES, 295 - DOMINGAS ALVES DA SILVA, 
296 - ELISSANDRA QUEIROZ SILVA, 297 - ELIZANE FERREIRA COSTA, 298 - FRANCINETE JORGE COUTINHO SOUZA, 
299 - ILZA DE AZEVEDO GÓIS DOS SANTOS, 300 - IRIELDA NOLETO CORREIA, 301 - JOSENILTON ALVES PEREIRA, 302 
- JOSUÉ QUIXABA GUIDA, 303 - MARIA ALDENIA SILVA MENESES SANTOS, 304 - LEUSINA FIGUEREDO DA SILVA 
ROCHA, 305 - LUIZ FERREIRA DOS SANTOS, 306 - LUSINEVES AMANCIO AMORIM LIMA, 307 - MARCIA SILVA DE 
SOUSA, 308-ANDRÉ CORREIA AMORIM, 309 – MARIA DE JESUS BEZERRA GUIMARAES, 310 - MANOEL MORAIS NETO, 
311 - MARINES SAORIN, 312 - MARIA DO ESPIRITO SANTO BARBOSA MORAIS MENEZES, 313 - MARIA DO SOCORRO 
AMORIM MARINHO, 314 - MAURIZA PEREIRA E SILVA ARAUJO, 315 – NAIRA RUBIA DIAS DA SILVA, 316 – NAZILDE LIMA 
ABREU, 317 - NELI SANTOS PEREIRA, 318 - NEUTON SOUSA ALENCAR, 319 - NELITA DE SOUSA CUNHA, 320-TAINARA 
BARROS DA SILVA, 321 – OSVALDO HENRIQUE MARTINS CUSTÓDIO, 322 - RAIMUNDA MACHADO DE SOUSA, 323 - 
RITA SOARES BRANDÃO ARAUJO, 324 – ROSANGELA DE FATIMA MORAL PEREIRA, 325 - RUBERVALDO FERNANDES 
COSTA, 326 - RUDILENE FERREIRA DE ARAUJO CASTRO, 327 – SANDRA CARVALHO DE CASTRO, 328 – SHIRLANDIA 
GOMES CAVALCANTE, 329 - MARIA ALBANIZA SOUSA SAORIN, 330 - SUREIA FERREIRA FEITOSA GUIMARAES, 331 - 
TATIANE DE FREITAS PORTO CARNEIRO, 332 – TEREZINHA TAVARES QUIXABA DA SILVA, 333 - VANDERLANDIA SILVA 
MACHADO, 334 – VERA LUCIA FREITAS DA ROCHA, 335-SORAIA VALADARES DE CASTRO, 336 - ALESSANDRO SILVA 
DO NASCIMENTO, 337 -VANESSA DOS SANTOS AVELAR, 338 - ANTONIO FERREIRA CAMPOS, 339 - MARIA ALICE 
CORREIA LIMA SANTOS, 340 - ARTEMISIA MENDES RESENDE SOARES, 341-FRANCIMAR CAMELO ALVES, 342 – 
CESAR OLIVEIRA DA SILVA, 343 - CLEONICE MARAIS DA SILVA, 344 - DAYNARA CAVALCANTE SILVEIRA, 345 - 
EDMILSON DE ASSIS TEIXEIRA SOUZA, 346 - ELEUDA DE SOUZA ALVES, 347 NOAIDY LOPES CORREIA DOS SANTOS, 
348 - ELIVELTON SOARES JARDIM, 349 - ELSIVANIA OLIVEIRA DOS SANTOS, 350 - EUCLECIA ALVES TEODORO DOS 
SANTOS, 351 - EUGISLENE FERREIRA LIMA, 352 – EULILEIA SANTOS DA SILVA, 353 - EURIVALDO FERREIRA DE 
SOUZA, 354 - FABIANA GOMES DA SILVA, 355-MARCOS VALADARES ABREU, 356 – GENELICE ANDRADE CRUZ, 357-
WANDERSON VEIGA PEREIRA, 358 - IDENE PEREIRA DE MENESES SOARES, 359 - JANETE MORAIS E SILVA, 360 - 
JANETE OLIVEIRA COELHO, 361 - JOSE CARLOS FERREIRA GUIDA, 362 - JUCILENE DAMACENA DE FREITAS, 363-
MARCOS SILVA GONÇALVES, 364 - LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA, 365 - MARIA JOSE AVELAR DA SILVA , 366 - 
NEURILENE TAVARES QUIXABA CORREIA, 367 - RELRICA CAMARA DO NASCIMENTO, 368 - ORLANDO LOPES GOMES, 
369 - ROSA MARIA BRASIL NOGUERA SILVA, 370 - ROSANGELA RIBEIRO RESENDE, 371 - SOLANGE DA SILVA 
MARIANO, 372 - VANIA IVO DOS SANTOS, 373 - RENE COSTA VIEIRA, 374 - SILVANNIR SOARES ARAÚJO, 375-
WALTEZIO CARLOS SOUSA SANTOS, 376-DHEYMISSON FERREIRA DA SILVA GUIMARÂES, 377-GUSTAVO CARVALHO 
CAMPOS, 378-VICTOR MANOEL FERREIRA DOS ANJOS, 379-MATEUS ANDRADE DA SILVA, 380-TAMIRES MOREIRA 
SILVA, 381-LUIZ GUSTAVO LIMA DA SILVA, 382-NAYLLA SOARES DA COSTA, 383-ANDRESSIANE LIMA BARBOSA, 384-
ENZO BORGES BOUCINHAS, 385-LUCIVAL DE SOUZA LIMA JUNIOR, servidores públicos e alunos, todos residentes no 
Município de Goiatins-TO. 
Seguem artigos do Código de Processo Penal, que dispõem sobre a função de jurado.  
Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória 
idoneidade.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 
de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, classe social ou econômica, origem ou grau de 
instrução.(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 1 (um) a 
10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a condição econômica do jurado. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 
2008) 
Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)I – o Presidente da República e os Ministros 
de Estado;(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)II – os Governadores e seus respectivos Secretários;(Incluído pela Lei nº 11.689, 
de 2008)III – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras Distrital e Municipais;(Incluído 
pela Lei nº 11.689, de 2008)IV – os Prefeitos Municipais;(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)V – os Magistrados e membros do 
Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)VI – os servidores do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)VII – as autoridades e os servidores da polícia e 
da segurança pública;(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)VIII – os militares em serviço ativo;(Incluído pela Lei nº 11.689, de 
2008)IX – os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua dispensa; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)X – 
aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) 
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Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, filosófica ou política importará no dever de prestar se rviço 
alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço imposto.(Redação dada pela Lei nº 
11.689, de 2008)§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de caráter administrativo, assistencial, 
filantrópico ou mesmo produtivo, no Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em entidade conveniada 
para esses fins.(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)§ 2 o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008). 
Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade 
moral.(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). 
Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste Código, preferência, em igualdade de condições, nas 
licitações públicas e no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como nos casos de promoção 
funcional ou remoção voluntária.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.(Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008) 
Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia marcado para a sessão ou retirar -se antes de ser 
dispensado pelo presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a sua 
condição econômica.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as 
hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz presidente, consignada na ata dos trabalhos.(Redação 
dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, será responsável criminalmente nos mesmos termos em 
que o são os juízes togados.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008). 
Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à 
equiparação de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).  
Goiatins-TO, 13 de outubro de 2022. Elisânia M. de Andrade servidora responsável pela elaboração deste documento. 
 

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

Decisões 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.  0003775-20.2019.8.27.2721 
Requerentes: M. R. DE S. S. R e E. DE S. R. 
Requerido: SEBASTIÃO MOREIRA DO NASCIMENTO, inscrito no CNPJ n.º 02.682.631/0001-63 
Requerido: EDIMAR TEIXEIRA CHAGAS, brasileiro, casado, filho de Paulo Teixeira Chagas e Valdeci Maria Chagas, inscrito no 
CPF nº 83665668115 
DECISÃO: Preconiza o artigo 701, do CPC: “Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de 
pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 
(quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa” . 
Ante o acima exposto, nos termos do artigo 701, §§ 1º e 2º, do CPC, constituo de pleno direito, o título executivo judicial, 
convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo. Determino à serventia que proceda as retificações necessárias 
acerca da conversão da presente ação monitória em ação de execução de título judicial. Após o trânsito em julgado, 
devidamente certificado nos autos, cumpram-se as determinações seguintes: 1. Intime-se a parte autora para apresentar planilha 
do débito exequendo, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no artigo 524 do CPC. 2. Atendida a determinação, 
providencie a Serventia a alteração da classe do processo para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e a intimação da parte 
devedora, para pagar a quantia cobrada na planilha apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de incidência da multa  
cominatória e honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) cada, conforme previsto no artigo 523, § 1º, 
do CPC. 3. Fica a parte devedora advertida, desde já, de que transcorrido o prazo supramencionado sem o pagamento voluntário 
do débito, ter-se-á início o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou 
nova intimação, conforme disposto no artigo 525, do CPC. 
Intime-se. Cumpra-se. Guaraí-TO, data pelo sistema. 18 de outubro de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE 
DIREITO.” 
 

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n.   5000296-46.2010.8.27.2721 
Requerente: B. DA A. S/A 
Requerida: EDENIL FELIX MARSON, brasileira, casada, filha de Tereza Alves da Silva, inscrita no CPF n.º 040.222.849-94 
Requerido: JOSE PEDRO MARSON, brasileiro, casado, filho de Maria Murari Marson, inscrito no CPF nº 367.635.199-15 
Requerida: APARECIDA DE FATIMA AMADEU MARSON, brasileira, casada, filha de Alberto Amadeu e Marina Sebastiana 
Amadeu, inscrita no CPF nº 017.272.439.27 
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SENTENÇA: Ante o exposto, com fundamento no artigo 924, inciso II c/c artigo 925, ambos, do CPC, DECLARO EXTINTA A 
OBRIGAÇÃO pelo pagamento e julgo extinto o processo com resolução do mérito. Transitada em julgado, procedam-se as 
anotações necessárias, deem baixas e arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guaraí-TO, data pelo sistema. 17 de outubro de 
2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n.  0003322-
54.2021.8.27.2721 
Requerente: B. C. R., menor, representado por sua genitora B. C. O. 
Requerido: DIONEY RODRIGUES DE FREITAS, brasileiro, convivendo em regime de união estável, filho de Adalto Gonzaga 
Rodrigues e Maria do Socorro Rodrigues de Freitas, inscrito no CPF nº 023.200.341-61 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 17 de outubro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0002888-
36.2019.8.27.2721 
Requerente: M. E. DE S., representado por sua curadora E. G. DE S. 
Requerido: JOSÉ CAZUZA GOMES, brasileiro, divorciado, filho de Francisco Tomaz Gomes e Francisca Carina Gomes 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face do 
perdão da obrigação por parte do credor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil. 
Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das 
custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 17 de outubro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

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, MM. Juiz de Direito Respondendo pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria 
nº 843, de 06 de abril de 2022), na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 5000176-44.2012.8.27.2717 que a Justiça Pública 
desta Comarca, como autora, move contra o acusado JOSÉ MARIA LEITE, brasileiro, união estável, pintor, nascido aos 
27/11/1975, natural de Campinaçu/TO, filho de Geraldo Leite das Dores e Generosa Gomes das Dores, RG 4.203.214 
SSP/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime de art. 232 e 243 do Estatuto da 
Criança e Adolescente em cruso formal. 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 que o absolve e extingue a punibilidade pela prescrição. inserida no evento nº 65, cujo dispositivo segue 
transcrito: "artigo 107, IV, CP". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19/10/2022. 
Eu, Marilton Barros Ferreira, Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª Instância, lavrei o presente. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº 0001017-57.2022.8.27.2723 
CLASSE DA AÇÃO: MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) CRIMINAL 
ASSUNTO: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 
SUPOSTO AUTOR DOS FATOS: TIÃO TEJAPOC KRAHÔ 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito da Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER que na presente escrivania tramita a Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da 
Penha) Criminal, autuada sob o nº 0001017-57.2022.8.27.2723 em que foi Suposto Autor dos Fatos TIÃO TEJAPOC KRAHÔ, 
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brasileiro, indígena, união estável, nascido aos 20/07/1984, RG Nº  filho de Sebastião e Joana Peke Krahô, residente na Aldeia 
Nova, Área Indígena - Zona Rural - 77770000 - Goiatins/to, atualmente em local incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO 
do suposto autor dos fatos, acima nominado, dos termos da respeitável sentença proferida nos autos, cujo teor, em resenha, é o 
seguinte: DECISÃO: "para ciência e cumprimento das seguintes medidas protetivas de urgência Medidas Protertivas de 
Urgência, conforme decisão que acompanha a presente". a) - afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
ofendida; b) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o 
agressor de 200 metros; c) não manter contato com a parte autora, seus parentes e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, sem autorização judicial; e d) - proibição de frequentar a residência (aldeia) da parte autora, sem autorização 
judicial. OBSERVAÇÃO: O descumprimento de quaisquer das medidas acima mencionada implicará na imediata prisão do réu. O 
suposto autor dos fatos terá o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, caso não se conformar com a decisão 
supra, cujo prazo será contado após o término do prazo deste edital. O presente edital será publicado no Diário da Jus tiça. Eu, 
LUIZ ALVES DA ROCHA NETO, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi. Itacajá, 18/10/2022. Documento eletrônico assinado 
por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0004271-25.2019.8.27.2729 
AUTOR: LUAN LEITE LESSA - CPF: 02618712188 
RÉU: JANAÍNA FONTANA - CPF: 98311018120 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0004271-25.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por LUAN 
LEITE LESSA em desfavor de JANAÍNA FONTANA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida JANAÍNA 
FONTANA, CPF: 98311018120, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem 
como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do 
evento 137. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - 0023721-17.2020.8.27.2729 
AUTOR: BRUNA LETICIA MOURA PINHEIRO - CPF: 05341462106 
RÉU: LELIO ARAUJO SILVA 05642420127 - CNPJ: 31017481000171 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0023721-17.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por BRUNA 
LETICIA MOURA PINHEIRO em desfavor de LELIO ARAUJO SILVA 05642420127, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
parte Requerida LELIO ARAUJO SILVA 05642420127, CNPJ: 31017481000171, atualmente em endereço incerto e não sabido, 
para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de 
serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador 
Especial, conforme determinado no Despacho do evento 84.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0052298-39.2019.8.27.2729 
AUTOR: THIAGO SILVA AGUIAR - CPF: 05253120130 
AUTOR: LORRANNA LOURENCO DUARTE RIBEIRO - CPF: 06264623121 
AUTOR: SARA MORGANA SOUSA SOARES - CPF: 05051759165 
AUTOR: NATALHA OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 01541858174 
AUTOR: MICHAEL MARTINS FAGUNDES - CPF: 06035535160 
AUTOR: ALINE RESPLANDES BANDEIRA - CPF: 05494948129 
AUTOR: ALINE LIMA CAMPOS - CPF: 00407618198 
AUTOR: ALAN ALVES SIRQUEIRA - CPF: 05051773150 
RÉU: FABRICA EVENTOS & CERIMONIAL LTDA - CNPJ: 25035037000186 
RÉU: FABRICA FORMATURAS E EVENTOS - EIRELI - CNPJ: 01934864000143 
RÉU: SHONIA PIMENTEL DE SOUSA VIANA - CPF: 81154453120 
RÉU: PIMENTEL E VIANA ILUMINAÇÃO, EVENTOS E PROJETOS EPP - CNPJ: 20053304000124 
RÉU: CESAR AUGUSTO BARBOZA - CPF: 12731150823 
RÉU: DENIS VIANA FERNANDES - CPF: 82374732134 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0052298-39.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por THIAGO 
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SILVA AGUIAR, LORRANNA LOURENCO DUARTE RIBEIRO, SARA MORGANA SOUSA SOARES, NATALHA OLIVEIRA DOS 
SANTOS, MICHAEL MARTINS FAGUNDES, ALINE RESPLANDES BANDEIRA, ALINE LIMA CAMPOS e ALAN ALVES 
SIRQUEIRA em desfavor de FABRICA EVENTOS & CERIMONIAL LTDA, FABRICA FORMATURAS E EVENTOS - EIRELI, 
SHONIA PIMENTEL DE SOUSA VIANA, PIMENTEL E VIANA ILUMINAÇÃO, EVENTOS E PROJETOS EPP, CESAR AUGUSTO 
BARBOZA, DENIS VIANA FERNANDES e RODRIGO ALVES CARVALHO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida FABRICA EVENTOS & CERIMONIAL LTDA, CNPJ: 25035037000186, FABRICA FORMATURAS E EVENTOS - 
EIRELI, CNPJ: 01934864000143, SHONIA PIMENTEL DE SOUSA VIANA, CPF: 81154453120, PIMENTEL E VIANA 
ILUMINAÇÃO, EVENTOS E PROJETOS EPP, CNPJ: 20053304000124, CESAR AUGUSTO BARBOZA, CPF: 12731150823 e 
DENIS VIANA FERNANDES, CPF: 82374732134, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da 
presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-os que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme 
determinado no Despacho do evento 108. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0042266-04.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): GILVAN DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) GILVAN DA SILVA, brasileiro, natural de PinheiroMA, data de nascimento 
23/12/1993, filho de Ângela Maria da Silva do Nascimento, inscrito no CPF/MF sob o nº 026.632.762-19, atualmente em local 
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00422660420218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: 
"Noticiam os autos do Inquérito Policial n.º 9247/2020 da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Contra a Ordem 
Tributária – DRCOT que em horário incerto, na data de 06 de setembro de 2018, no estabelecimento Construvidros Ltda., na 
Avenida Francisco Galvão da Silva, Quadra 49, Lote 08, Taquaralto, Palmas-TO, o denunciado GILVAN DA SILVA de forma livre 
e consciente, suprimiu tributo mediante a conduta de deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento 
equivalente, relativo à venda de armários de vidro temperado realizado ao consumidor José Joaquim Carlos Ramalho com valor 
de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais), deixando de recolher ICMS ao fisco do Estado do Tocantins. Extrai-se 
dos autos investigativos que o denunciado GILVAN DA SILVA na data e lugar acima informados, fez a venda de 1 (um) armário 
de vidro temperado ao consumidor José Joaquim Carlos Ramalho pela importância de R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e 
quarenta reais). Em seguida, o consumidor José Joaquim Carlos Ramalho solicitou ao denunciado GILVAN DA SILVA a entrega 
da nota fiscal referente à compra do armário de vidro temperado, contudo, este se negou a emitir  o documento fiscal. Por não ter 
recebido a nota fiscal e por estar insatisfeito com a qualidade do armário de vidro temperado vendido pelo pelo denunciado, o  
consumidor José Joaquim Carlos Ramalho foi à Central de Atendimento da Polícia Civil – Sul Palmas na data de 21/11/2018 e 
registrou a ocorrência, tendo sido lavrado o Boletim de Ocorrência n.º 058215//2018. Do exposto, conclui-se que o denunciado 
GILVAN DA SILVA incorreu nas sanções do artigo 1º, inciso V, da Lei 8.137/1990 de 27 de Dezembro de 1990 (Negar ou deixar 
de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço 
efetivamente realizada). Diante do exposto, requer, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, 
ordenando-se a citação do denunciado e concedendo-lhe o prazo de 10 (dez) dias para responder, por escrito, à acusação, 
procedendo-se, em seguida à designação de audiência de instrução, prosseguindo-se nos ulteriores termos do processo até final 
condenação, observando-se o rito previsto nos arts. 394/405 do Código de Processo Penal, ouvindo-se durante a instrução 
criminal a testemunha a seguir arrolada [...]". DESPACHO:"[...] Caso não seja encontrado para citação pessoal, por economia e 
celeridade, determino, desde já, a expedição de edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 
(quinze) dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP". 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça . 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 19/10/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e 
subscrevo. 
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3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00134160320228272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: GABRIEL DOMINGUES DO AMARAL 
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) GABRIEL DOMINGUES DO AMARAL, brasileiro, solteiro, nascido em 11 de março de 1995, natural de 
Paramirim/BA, filho de Maria Aparecida Vieira do Amaral, inscrito no CPF sob o nº 051.429.301-26, atualmente em local incerto e 
não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0013416-03.2022.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: O Ministério Público denunciou GABRIEL 
DOMINGUES DO AMARAL, brasileiro, solteiro, nascido em 11 de março de 1995, natural de Paramirim/BA, filho de Maria 
Aparecida Vieira do Amaral, inscrito no CPF sob o nº 051.429.301-26 1, por fato assim descrito: [...] O acusado foi preso em 
flagrante e teve a liberdade provisória concedida no processo 0044551-67.2021.8.27.2729/TO, evento 17, TERMOAUD1, com a 
imposição das medidas cautelares de monitoração eletrônica e proibição de daiexa esta comarca. ambas com vigência de 3 
meses. A denúncia foi oferecida em 07/04/2022 e recebida no dia 08 seguinte. O acusado foi citado e apresentou resposta por 
meio de defensora pública (evento 24). Em atenção a requerimento da defesa, o órgão superior do Ministério Público foi 
consultado e ratificou a impossibilidade de celebração do ANPP (evento 30). Na decisão do evento 32, o recebimento da 
denúncia foi ratificado. Na audiência de instrução, realizada em 28/09/2022 (evento 59), foram ouvidas as seguintes pessoas: 
 LUZINEI VIEIRA DA SILVA, DANILO MELO DE ARAÚJO e  KAYLA CRISTINA RIBEIRO ALVES. O acusado não compareceu, 
pois não mais foi localizado (eventos 53, 54 e 55). Naquele ato, o defensor público pleiteou que fossem feitas diligências no 
sentido da confirmação da informação prestada por DANILO no sentido de que o acusado estaria preso. O requerimento foi 
deferido e, no contato feito com a NCCPPP, informou-se que o acusado "teve sua ultima passagem por esta Unidade Penal de 
Palmas, em junho/22 quando recebeu Alvará de Soltura em 11/06/2022" (evento 63). Ainda na audiência, o representante do 
Ministério Público apresentou desde logo suas alegações finais, oralmente, em que reiterou o pedido de condenação do 
acusado, incluindo a imposição da pena reparatória. [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO: Eis a síntese das narrativas colhidas na 
audiência judicial:  [...] LUZINEI VIEIRA DA SILVA e DANILO MELO DE ARAÚJO: são policiais militarem e estavam em serviço, 
quando foram informados do fato. Viram imagens colhidas pelo sistema de vigilância do local em que o fato aconteceu. 
Descobriram o endereço do suspeito de autoria do fato e foram a sua procura. Naquele lugar, depararam-se com duas pessoas, 
incluindo o acusado, que estavam na posse da bicicleta subtraída, da qual já haviam sido retirados os adesivos identificadores. A 
 localização do acusado aconteceu no mesmo dia em que o fato aconteceu. O acusado confessou a autoria do fato. Ele era a 
mesma pessoa que aparecia no vídeo assistido pelo depoente. DANILO acrescentou que a localização do endereço do acusado 
foi obtida por meio de outros policiais que assistiram ao vídeo. KAYLA CRISTINA RIBEIRO ALVES (vítima): confirmou que sua 
bicicleta foi subtraída quando estava no local de trabalho de depoente. O fato foi registrado por imagens colhidas por de sis tema 
de vigilância, por meio das quais, segundo soube, o autor do fato foi encontrado. A bicicleta foi encontrada cerca de uma hora 
depois que a depoente soube da subtração. A bicicleta foi devolvida à depoente, mas não estava intacta, pois os freios e pneus 
foram danificados e os adesivos foram arrancados, o que lhe gerou prejuízo de cerca de R$ 550,00. Confirmou que o acusado 
era a pessoa que aparecia nas imagens. Reitero que o acusado não foi interrogado, por ter -se tornado revel. Assim estabelecida 
a dinâmica dos acontecimentos, passo ao exame do mérito da causa. A materialidade do fato ficou devidamente comprovada 
nas declarações colhidas na audiência, constatando-se que houve a subtração da res furtiva. O auto de exibição e apreensão e o 
termo de restituição encartados no processo 0044551-67.2021.8.27.2729/TO, evento 1, P_FLAGRANTE1, pp. 8 e 13, também 
permitem concluir que a subtração aconteceu. A autoria é igualmente segura, pois as provas produzidas, especialmente com os 
relatos das pessoas ouvidas em juízo, permitem afirmar que o acusado foi o autor da subtração, ainda que não tenha prestado 
depoimento em juízo. Vale mencionar que na ocasião ele foi conduzido à delegacia de polícia, onde se lavrou o auto de prisão 
em flagrante, portanto não há dúvidas quanto à autoria, que foi confessada naquela oportunidade, inclusive quanto à motivação 
(processo 0044551-67.2021.8.27.2729/TO, evento 1, AUDIO_MP35). Assim, pode-se afirmar que o acusado foi o autor da 
subtração, conduta que se ajusta ao tipo do art. 155 do Código Penal. A coisa subtraída foi avaliada, constatando-se de tem valor 
aproximado de R$ 1.104,00 (processo 0044551-67.2021.8.27.2729/TO, evento 35, LAUDOAVAL1), valor penalmente relevante, 
o que impossibilita a absolvição pelo princípio da insignificância. Ademais, esse valor supera o importe equivalente a um salário-
mínimo da época3, parâmetro utilizado pela jurisprudência para reconhecimento do furto privilegiado. Assim, afasta a 
possibilidade de reconhecimento das benesses previstas no § 2º do art. 155 do Código Penal, como pretendido pela defesa. 3. 
DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar o acusado GABRIEL DOMINGUES DO AMARAL 
nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código 
Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes2; sua personalidade e conduta 
social devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as c ircunstâncias 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 ano de  reclusão. 2ª fase. Atenuantes: apesar de o acusado ter confessado a autoria do fato na 
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delegacia de polícia, sua pena não será atenuada, pois foi aplicada no mínimo, fazendo incidir o Enunciado nº 231 da Súmula  do 
Superior Tribunal de Justiça. Agravantes: não há. 3ª Fase. Causas de diminuição e aumento de pena: não há. Pena definitiva: 
fica estabelecida a pena definitiva em 1 ano de reclusão. Multa: fixo proporcionalmente a multa em 10 dias-multa, cujo valor 
unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: diante das circunstâncias do fato e da quantidade de pena aplicada determino 
que esta seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão condicional da 
pena: diante das condições pessoais da pessoa acusada, é preferível a substituição. Substituição: com fundamento no art. 44 e 
seu § 2º do Código Penal, substituto a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, na forma a ser 
estabelecida na execução. Recurso: apesar de estar em lugar ignorado, concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, 
por não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva. Além disso, o regime aplicado e a substituição são 
incompatíveis com a prisão. [...] Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Isento o 
acusado do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Fiança, 
coisas apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada há a decidir. Valor mínimo da reparação do dano: tenho ciência de 
que há entendimento jurisprudencial, inclusive da corte local, no sentido de que a fixação do valor da reparação do dano 
depende da demonstração cabal do prejuízo. Todavia, nos casos de crimes contra o patrimônio, muitas vezes as coisas 
subtraídas não são recuperadas e nem sempre as vítimas dispõem de documentos que atestem a propriedade ou permitam 
determinar o valor do dano. Nestas situações, entendo que não se pode impor a elas o ônus da comprovação do prejuízo, sob 
pena de se subverter a finalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que acaba por favorecer aquele que 
causou a lesão patrimonial. Assim, entendo que se deva privilegiar as palavras das vítimas, por serem as pessoas que 
efetivamente dispõem de conhecimento quanto ao dano sofrido. Ressalto que o processo desenvolve-se sob o crivo do 
contraditório, portanto as informações apresentadas pelas vítimas podem ser questionadas pela defesa, cabendo ao julgador 
avaliar se os valores indicados estão em harmonia com o contexto fático e são compatíveis com a realidade. No caso vertente, a 
vítima foi coerente em sua narrativa, não se observando que estivesse minimamente interessada em informar quantia 
desarrazoada quanto ao valor da coisa não recuperada. Ademais, a defesa não apresentou argumentos suficientes para 
rechaçar as importâncias por ela informada. Isto posto, fixo em R$ 550,00 o valor da pena reparatória em favor da vítima. Ficam 
intimados os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o 
acusado, se necessário por edital, e a vítima". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 19/10/2022. Eu, 
DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 
Editais de publicações de interdição 

EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0007829-68.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: NATALIA CAMELO DE LIMA 
RÉU: ELVISLEY COSTA DE LIMA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMa. 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 tramitam os autos da  Ação de Inventário Nº 0007829-68.2020.8.27.2729 em que se 
processam os bens do espólio de ELVISLEY COSTA DE LIMA, 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, Amanda da Silva Arruda, Servidora de Secretaria, que digitei. Documento eletrônico assinado por HELVIA 
TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 3° 
PUBLICAÇÃO 
Autos n.º:0023853-79.2017.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: MANOEL DIAS BARBOSA 
Requerido(a):JULIANA DA SILVA BARBOSA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMa Juiza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de JULIANA DA SILVA BARBOSA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
SENTENÇA... POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de JULIANA DA SILVA 
BARBOSA nomeando-lhe curador o Sr. MANOEL DIAS BARBOSA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. Inscreva-
se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio da interditada (art. 755, §3° do CPC e 
arts. 29 V, 92 e 93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de 
mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil.Oficie-se o Cartório de Registro Civil do 
domicílio da interditada para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da 
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interditada.Falecendo a interditada, o(a) curador(a) deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias.Os poderes da curatela 
não autorizam a alienação dos bens da interditada.Custas pelo(a) requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios 
da Justiça Gratuita. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. Transitada em julgado, proceda 
as baixas necessárias. Palmas, data certificada pela sistema.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza, Juízo da 3ª Vara da Família 
e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal 
de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu,Amanda da Silva Arruda, Servidora de Secretaria, que 
digitei e conferi. Palmas/TO, 19/10/2022. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 3° 
PUBLICAÇÃO 
Autos n.º:0012251-57.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: MARIA CELIA VEIGA SILVA 
Requerido(a):EDIPO VEIGA SILVA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMa. Juiza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de EDIPO VEIGA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " SENTENÇA... 
POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de EDIPO VEIGA SILVA nomeando-lhe curadora a 
Sra. MARIA CÉLIA VEIGA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do 
Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio do interditado (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP). Anote -se a 
interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-se compromisso na 
forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Oficie-se o Cartório de Registro Civil do domicílio do interditado para inscrição da 
sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da interditada. Falecendo o interditado, a curadora deverá 
informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. Custas 
pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Não havendo lide, deixo de fixar os 
honorários sucumbenciais. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Transitada em julgado, proceda as baixas necessárias. 
Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou a MMa. Juiza da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. 
Eu, Amanda da Silva Arruda, Servidora de Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 19/10/2022.Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 3º 
PUBLICAÇÃO 
Autos n.º:0009698-37.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: MARIA HORACIA AMERICO ROCHA 
Requerido(a):PROCESSO SEM PARTE RE, IASMYM AMERICO DA SILVA e IASMYM AMERICO DA SILVA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMa Juiza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de IASMYM AMERICO DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
SENTENÇA... POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de IASMYM AMERICO DA 
SILVA nomeando-lhe curadora a Sra. MARIA HORACIA AMERICO ROCHA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. 
Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio da interditada (art. 755, §3° do 
CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo 
esta de mandado. Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Oficie-se o Cartório de Registro 
Civil do domicílio da interditada para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da 
interditada. Falecendo a interditada, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes da curatela não 
autorizam a alienação dos bens da interditada. Custas pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da 
Justiça Gratuita. PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. Transitada em julgado, proceda as 
baixas necessárias. Palmas, data certificada pela sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMa. Juiza, Juízo da 3ª Vara da Família e 
Sucessões de Palmas expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, Amanda da S. Arruda, Servidor do Judiciário, que digitei e 
conferi. Palmas/TO, 19/10/2022. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
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Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de EURÍPEDES BERNALDO DIAS, CPF/CNPJ: 130.912.041-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 35 dos autos da Execução Fiscal n° 0052463-86.2019.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, 
Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 ISABEL SOUSA BARROS, CPF/CNPJ: 337.166.683-20, para que, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000232-
22.2004.8.27.2729, 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. 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, 10 de outubro 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 ISABEL SOUSA BARROS, CPF/CNPJ: 337.166.683-20, para que, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000232-
22.2004.8.27.2729, 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. 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, 10 de outubro 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 BORGES PALMAS LTDA, CPF/CNPJ: 10.227.714/0001-90, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0050499-58.2019.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 10 de outubro 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 LUCIENE S. CORREIA, CPF/CNPJ: 08.812.354/0001-42, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 81 dos autos da Execução Fiscal n° 5037440-25.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
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PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, 
Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 JOSE DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 099.669.191-04, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5002187-78.2010.8.27.2729 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, 13 de outubro 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 ETHOS COMUNICACAO E MARKETING LTDA, CPF/CNPJ: 05.615.634/0001-
72, ELISABETH KEIKO ISHIBASHI, CPF/CNPJ: 970.009.658-00 e de LEIDE NATÁLIA DE SANTANA 
NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 622.408.543-91, para tomar ciência da sentença proferida no evento 104 dos autos da Execução 
Fiscal n° 5002005-29.2009.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 10 de outubro 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 NILZA MELQUIADES BARBOZA, CPF/CNPJ: 790.024.471-91, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5001296-
04.2003.8.27.2729, 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, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 365519, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARIA DA GLORIA GONZAGA PUGAS, CPF/CNPJ: 067.132.111-00, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5000896-87.2003.8.27.2729, 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
20 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 ARNALDO PEREIRA MELQUIADES, CPF/CNPJ: 841.909.061-15, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 72 dos autos da Execução Fiscal n° 5043036-87.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
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interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 XAVIER RIBEIRO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 401.201.123-53, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0010416-73.2014.8.27.2729, 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de outubro 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 GONZAGA & PUGAS LTDA, CPF/CNPJ: 04.530.049/0001-07, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000896-87.2003.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 20 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 MARIA BENTA FERNANDES DA SILVA, CPF/CNPJ: 014.166.091-05, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0044917-82.2016.8.27.2729, 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. 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, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 365519, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 14 de outubro 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 ALDEMAR PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 493.298.803-63, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 117 dos autos da Execução Fiscal n° 5043009-07.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, 
Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 MAURO RODRIGUES DA CUNHA, CPF/CNPJ: 158.983.691-04, para que no prazo de 05 
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(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5042360-
42.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 13 de outubro 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 ELIANE BRAGA RIBEIRO DE SA, CPF/CNPJ: 417.681.753-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 68 dos autos da Execução Fiscal n° 5041135-84.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro 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 KINICHIRO TANAKA, CPF/CNPJ: 020.910.578-00, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5039739-
72.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 365519, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 13 de outubro 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 CARLOS ADRIANO GONZAGA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 663.347.561-68, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0044258-39.2017.8.27.2729, 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, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 365519, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 14 de outubro 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 KIZZY DE MORAIS, CPF/CNPJ: 060.800.314-00, para que, caso queira, no prazo de 05 
(cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000828-
25.2012.8.27.2729, 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, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 365519, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro 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 MARIANO FERNANDES NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 499.257.251-00, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5038270-88.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 
365519, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de outubro 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 CEZAR MUNIZ DA SILVA, CPF/CNPJ: 515.431.841-20, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5037395-
21.2013.8.27.2729, 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, 
10 de outubro 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 JOAREZ SOARES DA COSTA, CPF/CNPJ: 01.069.297/0001-04, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5000786-25.2002.8.27.2729, 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. 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, 10 de outubro 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 RIBEIRO & RIBEIRO DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 10.459.711/0001-82 e DIEGO 
DA SILVA RIBEIRO, CPF/CNPJ: 01303017105, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à 
Execução Fiscal nº 5037225-49.2013.8.27.2729 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, YASMIM 
FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 DERVAL DA SILVA RIBEIRO, CPF/CNPJ: 717.353.561-15, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5037225-
49.2013.8.27.2729, 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: 
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fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
10 de outubro 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 WONEY MARCOS BORGES GAMA, CPF/CNPJ: 576.507.301-82, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000777-
87.2007.8.27.2729, 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
10 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO PINTO, CPF/CNPJ: 243.236.751-00, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5037197-81.2013.8.27.2729, 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, 13 de 
outubro 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 HORACILIO LOPES DE ABREU, CPF/CNPJ: 678.158.630-00, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000641-
22.2009.8.27.2729, 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. 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, 14 de outubro 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 CARLA LUCIANA CASTILHO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 924.117.629-68, para que no 
prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5000444-14.2002.8.27.2729, 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, 
10 de outubro 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 FELIPE XAVIER MEDEIROS, CPF/CNPJ: 047.132.194-01, para que no prazo de 05 
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(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5036415-
74.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 13 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a CITAÇÃO de R DE A MORAIS, CPF/CNPJ: 14.544.950/0001-91 e de RIVELINO DE ARAUJO 
MORAIS, CPF/CNPJ: 916.899.531-87, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0039078-08.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20180006373, inscrita em 22/07/2016, referente ao TLF; 20180006374, inscrita em 22/07/2016, referente ao 
TLS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.283,84 (dois mil, duzentos e oitenta e três reais e oitenta 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, STHEFANY 
MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 03 de outubro 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 NEVES DA SILVA, CPF/CNPJ: 251.712.831-68, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5035931-
59.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 13 de outubro 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 XARA & GOMES DA SILVA LTDA - ME, CPF/CNPJ: 01.663.257/0010-87, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5000393-66.2003.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 ADAILMA PEREIRA DUTRA DO NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 003.725.901-60, para 
que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 0009075-75.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, 18 de outubro 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 ANTONIO NEVES DA SILVA, CPF/CNPJ: 251.712.831-68, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5035931-
59.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 13 de outubro 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 POTENCIA PAPELARIA LTDA, CPF/CNPJ: 00.831.366/0001-02 e WADSON MACIEL 
AMORIM, CPF/CNPJ: 48599980149, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 5000246-40.2003.8.27.2729 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, YASMIM 
FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 SOCARGA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI, CPF/CNPJ: 01.163.051/0001-
05, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0038756-90.2015.8.27.2729 
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, 10 de outubro de 2022. 
 
DITAL 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 RODRIGO MOREIRA DE CARVALHO, CPF/CNPJ: 573.307.942-87, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0007619-90.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, 18 de outubro 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 MARGARIDA COELHO DA SILVA, CPF/CNPJ: 135.677.991-34, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0037452-51.2018.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 10 de outubro 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 JURACI ABREU DA SILVA, CPF/CNPJ: 477.246.681-91, para que, caso queira, no prazo 
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de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0006181-
29.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, 18 de outubro 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 MARRA E MAIA LTDA, CPF/CNPJ: 07.040.164/0001-91, para que, caso queira, no prazo 
de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5035457-88.2013.8.27.2729 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
10 de outubro 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 UNIVERSO MARRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 095.874.381-91, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5035457-
88.2013.8.27.2729, 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
10 de outubro 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 DEUZA FERREIRA DE DEUS BARBOSA SILVA, CPF/CNPJ: 388.418.001-00, para 
que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 0004730-90.2020.8.27.2729, 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de outubro 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 RENATO ANTONIO SILVA, CPF/CNPJ: 185.612.251-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5000120-53.2004.8.27.2729 que lhe move o  ESTADO DO 
TOCANTINS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, DECLARO, de ofício, a nulidade da CDA nº J-2413/2019, razão pela 
qual julgo o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO , nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. (...)", 
bem como para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA 
ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro 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 AGUINELO PEREIRA DA CRUZ, CPF/CNPJ: 095.847.731-00, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0004183-
60.2014.8.27.2729, 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 18 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de GARDENIA PAULINO DA SILVA, CPF/CNPJ: 591.434.101-97, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 65 dos autos da Execução Fiscal n° 5033896-63.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do  Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 
365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5027114-
06.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 17 de outubro 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 ARTE VIDEO LOCADORA LTDA, CPF/CNPJ: 08.796.522/0001-53, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5019618-57.2012.8.27.2729 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, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 ISAYLZA FERNANDES DA SILVA, CPF/CNPJ: 008.250.161-00, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5019618-
57.2012.8.27.2729, 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, 
11 de outubro 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 MARIELA PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 025.446.721-02, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 68 dos autos da Execução Fiscal n° 5017299-82.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 
365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de A. R. DE MOURA, CPF/CNPJ: 09.442.034/0001-00, para que, caso queira, no prazo de 05 
(cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0003329-
32.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, 18 de outubro de 2022. 
 

Editais de citação 
 
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 JOSÉ DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 771.193.631-15, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0037210-24.2020.8.27.2729, 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-128/2020, inscrita em 12/03/2020, referente ao NATURATINS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 47.089,16 
(quarenta e sete mil, oitenta e nove reais e dezesseis 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de 
outubro 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 SAUDIBRAS AGROP EMPREEND E REPRESENTACOES LTDA, CPF/CNPJ: 50.591.098/0001-77, por 
estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0012264-
51.2021.8.27.2729, 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-27312021, inscrita em 09/02/2021, referente ao PROCON; cujo valor 
à época do ajuizamento era de R$ 45.239,32 (quarenta e cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e trinta 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro de 2022. 
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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 EDNA DA MOTA BARROS, CPF/CNPJ: 618.790.451-68, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011158-20.2022.8.27.2729, 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) 
20220000974, inscrita em 16/02/2022, referente ao IPTU; 20220001753, inscrita em 02/03/2022, referente ao IPTU REV; cujo 
valor à época do ajuizamento era de R$ 3.109,52 (três mil, cento e nove reais e cinquenta 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, 11 de outubro 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 AGUINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF/CNPJ: 046.346.811-29, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0002393-31.2020.8.27.2729, 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) 20190002461, inscrita em : 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190002462, inscrita em: 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190002463, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190002468, inscrita em : 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190002504, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento 
era de R$ 5.612,00 (cinco mil e seiscentos e doze 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 E VARGAS JUNIR ORNELLA DECOR, CPF/CNPJ: 08.475.368/0001-18 e EGMAR VARGAS 
JUNIOR, CPF/CNPJ: 530.117.081-34 por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0048493-78.2019.8.27.2729, 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-2085/2019, inscrita em 
31/05/2019, referente ao ICMS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.014.358,65 (um milhão, quatorze mil, trezentos 
e cinquenta e oito reais e sessenta 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro 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 ARLETE JACINTO REIS, CPF/CNPJ: 052.148.231-34, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011314-08.2022.8.27.2729, 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) 
20220001971, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20220001972, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
20220001973, inscrita em 12/01/2022, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.519,72 (quatro mil, 
quinhentos e dezenove reais e setenta 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 pub licado 
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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, 14 de outubro 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 ADIVAM PIRES SOARES, CPF/CNPJ: 970.340.881-87, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011580-92.2022.8.27.2729, 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) 
20190010372, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20220002116, inscrita em 12/01/2022, referente ao IPTU; cujo 
valor à época do ajuizamento era de R$ 3.033,02 (três mil, trinta e três reais 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 14 de outubro 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 JOAO MAURICIO DE SOUZA CAMPOS RORIZ - EIRELI, CPF/CNPJ: 15.161.933/0001-38, por estar em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011097-
62.2022.8.27.2729, 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) 20220001545, inscrita em  02/03/2022, referente ao ISS-NLDMS-P; 
20220001546, inscrita em 02/03/2022, referente ao ISS-AF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 172.349,55 (cento e 
setenta e dois mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 
de outubro 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 TERMOVIDROS COM. DE VIDROS, ALUMINIOS E FERRAGENS EIRELI, CPF/CNPJ: 28.154.878/0001-09, por 
estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0044824-
80.2020.8.27.2729, 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-2620/2020, inscrita em 15/10/2020, referente ao ICMS; cujo valor à 
época do ajuizamento era de R$ 79.210,74 (setenta e nove mil, duzentos e dez reais e setenta e quatro 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 curado r 
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, 11 de outubro 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 IRMAOS DAMASCENO E CIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.207.176/0001-78, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0010327-69.2022.8.27.2729, 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) 20220000290, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU REV; 20220000291, inscrita em 08/02/2022, referente 
ao IPTU REV; 20220000292, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU REV; 20220000293, inscrita em 08/02/2022, referente ao 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5291 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2022 42 

 

 
 

IPTU; 20220000294, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU; 20220000295, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU; 
20220000296, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU; 20220000297, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU; 
20220000298, inscrita em 08/02/2022, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 21.153,39 (vinte e um 
mil, cento e cinquenta e três reais e trinta e nove 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro 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 MARIA IEDA COSTA DINIZ, CPF/CNPJ: 177.397.052-68, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0041811-39.2021.8.27.2729, 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) 20210001678, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20210001679, inscrita em 28/08/2018, referente ao 
IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 9.095,85 (nove mil, noventa e cinco reais e oitenta 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 MARRA E MAIA LTDA, CPF/CNPJ: 07.040.164/0001-91, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5037593-58.2013.8.27.2729, que lhe move o 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e 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-264/2013, inscrita em 05/03/2013, 
referente ao IDNR; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 19.624,65 (dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e 
sessenta 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, YASMIM FIGUEIREDO 
CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de outubro 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 JOSE ROBERTO RODRIGUES BARBOSA, CPF/CNPJ: 601.494.007-30, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0041316-29.2020.8.27.2729, 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) 20200000570, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200000571, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 32.789,07 (trinta e dois mil, setecentos e 
oitenta e nove reais 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 advert ida 
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, 11 de outubro de 2022. 
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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 E. ABREU SILVA - ME, CPF/CNPJ: 97.549.085/0001-01, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0010073-96.2022.8.27.2729, 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) 
20220000216, inscrita em: 07/02/2022, referente a MULTA INFRACAO SANITARIA; 20220000218, inscrita em 28/08/2018 
referente ao TLF; 20220000220, inscrita em 07/02/2022, referente ao TLS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.396,34 
(três mil, trezentos e noventa e seis reais e trinta e quatro 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de 
outubro 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 CLEONICE CARVALHO OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 509.516.961-49, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0040431-15.2020.8.27.2729, 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-1595/2020, inscrita em 02/07/2020, referente ao MULTA FORMAL; cujo valor à época do ajuizamento era de 
R$ 14.136,36 (quatorze mil, cento e trinta e seis reais e trinta e seis 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de 
outubro 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 CONCEIÇÃO DE LIS FERREIRA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 343.487.433-04, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0010003-79.2022.8.27.2729, 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) 20220001874, inscrita em 17/04/2017, referente ao TXS-COLIXO; 20220001875, inscrita em 
12/01/2022, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 5.146,32 (cinco mil, cento e quarenta e seis reais 
e trinta 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, MARCKES BRAUN 
PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro 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 KELLEN LEAL DE MARQUE, CPF/CNPJ: 046.771.141-02, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0039448-89.2015.8.27.2729, 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) 20150013569, inscrita em 27/04/2015, referente ao TLF; 20150013570, inscrita em 25/03/2015, referente 
ao TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.531,58 (um mil, quinhentos e trinta e um reais e cinquenta 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 
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 10 de outubro 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 TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EM RECUPERACAO 
JUDICIAL, CPF/CNPJ: 01.016.989/0036-14, CSV INCORPORACAO E ASSESSORIA EMPRESARIAL - 
EIRELI, CPF/CNPJ: 24093269/0001-28 e de SSG INCORPORACAO E ASSESSORIA - EIRELI, CPF/CNPJ: 23170200/0001-
98, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 
0037290-85.2020.8.27.2729, 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-820/2020, inscrita em 15/04/2020, referente ao ICMS; 
cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 199.193,91 (cento e noventa e nove mil, cento e noventa e três reais e noventa 
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, 14 de outubro 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 GONZAGA & PUGAS LTDA, CPF/CNPJ: 04.530.049/0001-07, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000166-42.2004.8.27.2729, 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) A-477/2004, inscrita em 05/04/2004, referente ao ICMS; A-478/2004, inscrita em 05/04/2004, referente ao ICMS; cujo 
valor à época do ajuizamento era de R$ 24.151,78 (vinte e quatro mil, cento e cinquenta e um reais e setenta 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, 14 de outubro 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 AZELANO PEREIRA DA COSTA, CPF/CNPJ: 879.746.301-91, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5000135-51.2006.8.27.2729, 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) 20099.23, inscrita em 10/11/2005, referente ao IPTU; 20099.24, inscrita em 10/11/2005, referente ao TRL; 
20099.25, inscrita em 10/11/2005, referente ao TLP; 20099.26, inscrita em 10/11/2005, referente ao TCL; 20099.27, inscrita em 
10/11/2005, referente ao TSU, 20099.28, inscrita em 10/11/2005, referente ao TSU; 20241.195, inscrita em 10/11/2005, referente 
ao IPTU; 20241.196, inscrita em 10/11/2005, referente ao TRL; 20241.197, inscrita em 10/11/2005, referente ao TLP; 20241.198, 
inscrita em 10/11/2005, referente ao TCL; 20241.199, inscrita em 10/11/2005, referente ao IPTU; 20214.200, inscrita em 
10/11/2005, referente ao TSU; 20426.191, inscrita em 10/11/2005, referente ao IPTU; 20426.192, inscrita em 10/11/2005 , 
referente ao TRL; 20426.193, inscrita em 10/11/2005, referente ao TLP; 20426.194, inscrita em 10/11/2005, referente ao TCL; 
20658.161, inscrita em 16/11/2005, referente ao IPTU; 20658.162, inscrita em 16/11/2005, referente ao TRL; 20658.163, inscrita 
em 16/11/2005, referente ao TLP; 20658.164, inscrita em 16/11/2005, referente ao TCL; 20878.48, inscrita em 17/01/2006, 
referente ao IPTU; 20878.49, inscrita em 17/01/2006, referente ao IPTU; 20878.50, inscrita em 17/01/2006, referente ao IPTU; 
20878.51, inscrita em 17/01/2006, referente ao IPTU; 20878.52, inscrita em 17/01/2006, referente ao IPTU; 20878.53, inscrita em 
17/01/2006, referente ao IPTU; 20878.54, inscrita em 17/01/2006, referente ao IPTU; 21087.276, inscrita em 17/01/2006, 
referente ao TRL; 21087.277, inscrita em 17/01/2006, referente ao TRL; 21087.278, inscrita em 17/01/2006, referente ao TRL; 
21087.279, inscrita em 17/01/2006, referente ao TLP; 21087.280, inscrita em 17/01/2006, referente ao TLP; 21087.281, inscrita 
em 17/01/2006, referente ao TLP; 21087.282, inscrita em 17/01/2006, referente ao TLP; 21087.283, inscrita em 17/01/2006, 
referente ao TLP; 21087.284, inscrita em 17/01/2006, referente ao TLP; 21087.285, inscrita em 17/01/2006, referente ao TLP; 
21087.286, inscrita em 17/01/2006, referente ao TCL; 21087.287, inscrita em 17/01/2006, referente ao TCL; 21087.288, inscrita 
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em 17/01/2006, referente ao TCL; 21087.292, inscrita em 17/01/2006, referente ao TCL; cujo valor à época do ajuizamento 
era de R$ 14.954,44 (quatorze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 CÍCERO PEREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ: 898.744.631-04, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0055755-79.2019.8.27.2729, 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) 20190023859, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190023864, inscrita em 06/03/2017, referente ao 
COSIP; 20190030977, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190030983, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 
20190035772, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190035774, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.766,32 (três mil, setecentos e sessenta e seis reais e trinta 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 CLOVIS GERVASIO KUSBICK, CPF/CNPJ: 065.712.202-53, e ALVARO TEIXEIRA DOS 
SANTOS, CPF/CNPJ:002.692.306-88, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036994-34.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20180007167 , inscrita em 
06/03/2017, referente à TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 3.458,71 (três mil, quatrocentos e cinquenta e oito 
reais e setenta 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, ANA VITORIA CAMELO DE 
LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro 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 ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE SAÚDE S/A, CPF/CNPJ: 08.407.581/0001-92, por 
estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036496-
30.2021.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a 
dívida indicada na0/0(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) J-900/2021, inscrita em 11/05/2021, referente ao PROCON; cujo 
valor à época do ajuizamento era de R$ 18.544,21 (dezoito mil, quinhentos e quarenta e quatro 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, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 11 de outubro de 2022. 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5291 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2022 46 

 

 
 

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 T. B. CAETANO, CPF/CNPJ: 14.161.885/0001-15, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 58 dos autos da Execução Fiscal n° 0041376-70.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro de 2022. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO –Prazo de 15 (quinze) dias. 
O Drº. MÁRCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito em Substituição por esta Comarca de Palmeirópolis/TO, no uso de 
suas atribuições legais, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL verem ou dele conhecimento tiverem que por  
este Juízo e Escrivania Cível tramita os autos de Execução de Título Extrajudicial nº 0000080-26.2022.8.27.2730, tendo como 
Executado: MONTALVAO COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CGC/MF, nº 17.380.168/0001-72, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, da existência da presente ação, bem como, CITAÇÃOda parte Executada, para:1. CITE-SE a 
parte executada para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art. 829, caput).2. Em seguida,  
seja a parte executada INTIMADA quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na 
forma do art. 231 do NCPC, conforme o caso (CPC, art. 915).3. DÊ-SE CIÊNCIA a parte executado 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, § 1º); 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).4. Decorrido o prazo 
acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o pagamento do débito pela parte executada, DETERMINO que 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, § 1º).Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, 
observando-se 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).5. 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, 
§ 1º).6. 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, § 1º). 
Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2 ª via fica afixada no local de costume e no Diário da Justiça. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Palmeirópolis-TO. Aos 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Ana Claudia 
Vieira da Silva, Chefe de Secretaria o digitei. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA-Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00042483920208272731     Chave: 255368192820. Acusado: CARLOS SANDRO PEREIRA DA SILVA. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc...FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 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 CARLOS SANDRO PEREIRA DA SILVA-brasileiro, união estável, 
nascido em 31/01/1984, filho de Ana Cristina Bandeira da Silva, residente na Rua Gonçalves Dias, n. 1180, Centro, 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 PROCEDENTE a 
pretensão punitiva do Estado para CONDENAR CARLOS SANDRO PEREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso 
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nas penas do artigo 155, § 2º, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. PENA DEFINITIVA: fica o réu CARLOS SANDRO 
PEREIRA DA SILVA, definitivamente condenado à pena de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 2 (dois) dias-multa, no 
valor unitário mínimo, regime inicial ABERTO". 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 18/10/2022. Eu (LUCIENE 
HAYASAKI MARQUES-Técnica Judiciária) que digitei e subscrevi. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA-Juíza de Direito 
 

2ª vara cível, família e sucessões 

Editais 
Inventário Nº 0007815-78.2020.8.27.2731/TO 
AUTOR: NADIA ARAUJO DIAS 
AUTOR: MARIA DE JESUS PEREIRA ARAUJO 
AUTOR: MARIA DAS MERCES ARAUJO DIAS 
AUTOR: IRACI PEREIRA ARAUJO 
AUTOR: IRACEMA PEREIRA ARAUJO 
AUTOR: GENECI PEREIRA ARAUJO 
AUTOR: ADAO ARAUJO DIAS 
RÉU: DOMINGOS RIBEIRO DIAS (Espólio) 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A  Excelentíssima Senhora Hélvia Túlia Sandes Pedreira, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família, Sucessões 
Infância e Juventude de Paraíso do Tocantins,  no uso de suas atribuições legais e 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 processam-se os 
autos de nº 0007815-78.2020.8.27.2731, propostos por MARIA DAS MERCÊS ARAUJO DIAS, MARIA DE JESUS PEREIRA 
DE ARAÚJO, ADÃO ARAÚJO DIAS, GENECI PEREIRA ARAÚJO, IRACEMA PEREIRA DE ARAÚJO, NÁDIA ARAÚJO DIAS e 
IRACI PEREIRA ARAÚJO, em razão dos bens deixados pelo falecimento de DOMINGOS RIBEIRO DIAS, e que pelo 
presente fica(m) citado(s) o(s) herdeiros(s) e interessados que estejam em lugar incerto e não sabido, dos termos das 
primeiras declarações prestadas pelo(a) inventariante MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAÚJO (ev. 07), e caso queiram se 
habilitem/manifestem nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto nos artigos 626 e 627 do Código de Processo 
Civil, nos termos do despacho proferido nos autos, adiante transcrito. DESPACHO: "Defiro a gratuidade da justiça (art. 98, 
Código de Processo Civil). Os requerentes possuem legitimidade para dar início ao processo de inventário nos termos do art. 
616, I e II, do CPC. NOMEIO, pois, inventariante a herdeira MARIA DE JESUS PEREIRA DE ARAÚJO (art. 617, III, CPC), que 
deverá prestar o compromisso, no prazo de 05 dias, de bem e fielmente desempenhar o cargo (parágrafo único).Prestado o 
compromisso, a inventariante deverá apresentar as primeiras declarações no prazo de até 20 dias, das quais se lavrará termo 
circunstanciado (art. 620, CPC). Por hora da apresentação das primeiras declarações, a inventariante deverá, caso ainda não o 
tenha feito, retificar o valor da causa, atribuindo valor real a cada um dos bens que compõem o monte mor, bem assim proceder 
ao novo cálculo das custas iniciais, juntando aos autos o DAJ a ser emitido, sob pena de remoção e/ou cancelamento da 
distribuição (art. 290, CPC). Deverá, ainda, juntar aos autos as certidões e documentação de propriedade de todos os bens 
(móveis e imóveis) que compõem a herança, com a ressalva de que: a) para bens imóveis, somente a certidão de inteiro teor 
expedida há menos de 02 anos terá validade para fins de comprovação das propriedades, podendo indicar, se constante nos 
autos, as certidões já apresentadas, desde que dentro desta validade; b) deverá, além de juntar todos os documentos 
pertinentes, indicar o local e as condições em que se encontram os bens móveis; c) com relação a direitos sobre as empresas, 
para fins de sucessão, somente as quotas-sociais integram a massa do espólio, desta forma, caso hajam, deverão ser 
colacionados os contratos sociais de cada uma, sendo irrelevante para fins da divisão a apresentação da relação de ativo e 
passivo1; d) no que tange às dívidas, deverá apresentar extratos e/ou documentos equivalentes emitidos pelo credor para 
demonstrar o valor real e atualizado de cada; e) havendo créditos a ser recebidos, salvo contrato escrito  em contrário firmado 
pelo autor da herança ainda em vida, caso as quantias sejam, por força da inventariança, recebidas pela a autora, deverão ser  
imediatamente depositadas em conta judicial vinculada a este processo e juízo, cujo banco oficial é a Caixa Econômica Federal, 
devendo ser apresentados também os respectivos comprovantes de depósitos. Deverá também apresentar documentação que 
comprove o estado civil dos herdeiros que porventura tenham constituídos os mesmos advogados que os seus (certidão de 
nascimento ou casamento), e os documentos e procuração dos respectivos cônjuges, SE HOUVER, salvo se casados sob o 
regime de separação de bens, já que a partilha tem caráter negocial e exige, conforme o caso, a outorga marital ou uxória, a teor 
da espécie de outorga conjugal estabelecida pelo art. 1.647 do Código Civil. Neste ponto, importante frisar que a petição donde 
conste o plano de partilha, caso o procurador constituído não possua poderes específicos para transigir, deverá ser subscrita  
também pelos respectivos cônjuges. Em seguida, CITEM-SE, na forma do artigo 626 do CPC, os herdeiros, que porventura 
constituam procuradores diferentes, os legatários, testamenteiro (se houverem), credores indicados, as Fazendas Públicas e o 
Ministério Público, devendo ainda ser expedido o edital de terceiros interessados, na forma do mencionado artigo, a fim de que, 
no prazo comum de 15 dias, se manifestem sobre as primeiras declarações (arts. 626 e 627 do CPC). Após o prazo de 15 dias 
que trata o art. 627 do CPC, INTIMEM-SE as Fazendas Públicas Municipal e Estadual para que, também em 15 dias, informem a 
este Juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 
declarações (art. 629, CPC); seguindo os autos conclusos. Caso haja impugnação às primeiras declarações, após a 
manifestação do inventariante e do Ministério Público (não sendo o órgão o impugnante), venham os autos conclusos para 
deliberação. " E para que ninguém possa alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente Edital, que 
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deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã Judicial, digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa 
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00014122520228272731, requerida por ANA PEREIRA BARROS em face de ANNA 
CAROLINY BARROS CARVALHO, que foi proferida sentença em 03/08/2022 (ev. 27), dos autos, onde foi decretada a interdição 
de ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO, brasileira, solteira, sem ocupação, nascida em 30/09/2002, portadora do RG nº 
1.058.546 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 034.197.811-64, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" ANA PEREIRA 
BARROS propôs a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO. Para tanto, 
argumenta, em suma, que: a) a Requerente é mãe da Requerida/Interditanda, a qual possui 20 (vinte) anos e é portadora de 
microcefalia (CID 10 Q02) e retardo mental grave (CID 10 F72), sendo esta uma condição que se manifesta com atrasado e 
dificuldade na fala, visão e audição, bem como é necessário o uso regular de medicamentos como Fluoxetina 20mg e Quet 
25mg; b) a Requerente quem dispensa à filha todos os cuidados necessários, uma vez que a Demandada não tem condições de 
exercer os atos da vida civil; c) a Requerida percebe benefício previdenciário sob nº 520.211.028-2, no entanto, o referido 
benefício ncontra-se suspenso desde 01/11/2021, o que vem causando enormes transtornos, pois é de suma importância para a 
aquisição e manutenção de despesas como medicamentos, alimentação, consulta médicas e outras essenciais que são 
necessários ao seu bom desenvolvimento. Apesar de ser genitora e ser a pessoa quem dispensa à Requerida os cuidados 
necessários, a Requerente não possui poderes para representá-la perante as instituições públicas, assim, deseja a sua 
interdição.Instruindo a petição inicial vieram os documentos anexados ao evento 1, dentre eles os documentos pessoais das 
partes (DOC PESS2, CERTNASC4 e ANEXO5), laudos médicos (LAU6 a LAU8) e Declaração do INSS (BEM PREVI10. A parte 
requerida apresentou contestação, em audiência. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Passo à 
fundamentação. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A ação visa à interdição de ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO sob o fundamento 
de não ter a interditanda capacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial ou negocial. O Código Civil, no art. 
2º, ao estabelecer que "todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a  
plena capacidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz 
retira, ao alienado (...) a administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, Código Civil Brasileiro 
Interpretado. vol. VI. p. 381). O art. 1767, I, do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por 
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada 
de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. É certo que a interdição, ao limitar a 
capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando comprovada a real 
incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a pessoa 
discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser concebida como 
um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a autodeterminação 
e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria vida. Na hipótese, o laudo médico 
juntado nos autos (ev.1, LAU6 e LAU8), firmado por médico informa que o requerido é portador de retardo mental grave. Que  
afasta a alegação da curadoria especial de ser necessário o alargamento da instrução. O laudo, conforme se observa do evento 
1, LAU6 e LAU8, foi subscrito por médico neurologista e psiquiatra, devidamente cadastrado no CRM, o qual possui capacidade 
técnica para atestar a comorbidade de retardo mental grave que afeta a interditanda, em acompanhamento na APAE. Nesta 
audiência, não foi possível proceder com a oitiva da interditanda, haja vista a sua dificuldade em verbalizar, sendo possível  
afirmar, sem qualquer titubeio, que a requerida é portadora de grave doença mental e que necessita de auxílio. Assim, as provas 
demonstram ser a interditanda acometida de problemas de saúde que autorizam a interdição – ausência de discernimento, 
autodeterminação e impossibilidade de prática dos atos da vida civil –, há, portanto, necessidade de proteger a pessoa da 
incapaz, pois não tem ele condições de praticar os atos da vida civil, especialmente os de cunho negocial, tão pouco capacidade 
para escolha de apoiadores para assisti-lo na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a interdição e a 
nomeação de curador, a fim de assegurar ao interditando a devida assistência nos atos negocial e de gestão patrimonial, 
possibilitando o gozo de direitos e uma vida com mais dignidade. Quanto à pessoa da curadoria, extrai-se que a autora é a 
pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser comprometida com o 
bem estar da filha. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no 
art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que a autora já vem 
auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. 
Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e 
porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos 
do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever 
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previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens 
e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura 
com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. 
Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela 
(Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/20 3. 
DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 10; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, 
RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a 
incapacidade parcial da requerida ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de 
natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora ANA PEREIRA BARROS como CURADORA 
DEFINITIVA da interditada; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, 
ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar 
contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE 
esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 
03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites 
da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para registro da interdição. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de 
curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE 
os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).". Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais , 
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da 
justiça. Saem os presentes intimados. Hélvia Túlia Sandes Pedreira- Juíza de Direito." E para que torne-se conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no 
Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 14/10/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. 
Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em 
_____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios ______________. Documento eletrônico assinado por 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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. 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa 
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00051583220218272731, requerida por MARCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS em face de 
NELSON RODRIGUES DA SILVA, que foi proferida sentença em 03/08/2022 (ev. 48), dos autos, onde foi decretada a interdição 
do sr. NELSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, deficiente, portador da Carteira de Identidade nº. 388.348, SSP/TO, inscrito 
no CPF sob o nº. 700.073.871-56, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" MARCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 
propôs a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de NELSON RODRIGUES DA SILVA. Para tanto, argumenta, em suma, que 
é irmã do requerido, o qual é portador de grave complicação mental, sendo acometido de retardo mental grave - CID F72. 
Instruindo a petição inicial vieram os documentos anexados ao evento 1, dentre eles os documentos pessoais das partes (ev.1, 
DOC PESS3) e o laudo médico (ev.1, ANEXOS PET INIC5). A pedido do Ministério Público (ev.14), foi determinado o estudo 
social junto ao Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (ev.16), o qual consta no evento 19. A autora reitera o pedido inicial. A 
parte requerida apresentou contestação, em audiência. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Passo à 
fundamentação. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A ação visa à interdição de NELSON RODRIGUES DA SILVA sob o fundamento de não 
ter o interditando capacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial ou negocial. O Código Civil, no art. 2º, ao 
estabelecer que "todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a plena 
capacidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz retira, 
ao alienado (...) a administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, Código Civil Brasileiro Interpretado. 
vol. VI. p. 381). O art. 1767, I, do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de 
“interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. É certo que a interdição, ao limitar a  
capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando comprovada a real 
incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a pessoa 
discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser concebida como 
um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a autodeterminação 
e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria v ida. Na hipótese, o laudo médico 
juntado nos autos (ev.1, ANEXOS PET INIC5), firmado por médico informa que o requerido é portador de retardo mental grave. 
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Que afasta a alegação da curadoria especial de ser necessário que o laudo seja firmado por médico psiquiatra ou neurologista. O 
laudo, conforme se observa do evento 1, ANEXOS PET INIC5, foi subscrito por médico, devidamente cadastrado no CRM, o qual 
possui capacidade técnica para atestar a comorbidade de retardo mental grave que afeta o interditando, em acompanhamento na 
APAE. Nesta audiência, não foi possível proceder com a oitiva do interditando, haja vista a sua dificuldade em verbalizar, sendo 
possível afirmar, sem qualquer titubeio, que o requerido é portador de grave doença mental e que necessita de auxílio.Assim, as 
provas demonstram ser o interditando acometido de problemas de saúde que autorizam a interdição – ausência de 
discernimento, autodeterminação e impossibilidade de prática dos atos da vida civil –, há, portanto, necessidade de proteger a 
pessoa da incapaz, pois não tem ele condições de praticar os atos da vida civil, especialmente os de cunho negocial, tão pouco 
capacidade para escolha de apoiadores para assisti-lo na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a 
interdição e a nomeação de curador, a fim de assegurar ao interditando a devida assistência nos atos negocial e de gestão 
patrimonial, possibilitando o gozo de direitos e uma vida com mais dignidade. Quanto à pessoa da curadoria, extrai-se que a 
autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser 
comprometida com o bem estar do irmão. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por 
força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista 
que a autora já vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, 
indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve 
demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV,  
1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a 
cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. 
II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No 
mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da 
finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 
27; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido NELSON RODRIGUES DA SILVA, para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora MARCIA 
RODRIGUES DA SILVA SANTOS como CURADORA DEFINITIVA do interditado; 3. Fica a curadora dispensada do dever de 
prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a 
pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do  
CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), 
onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do 
interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para 
registro da interdição. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a  
exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 
Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° 
da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em 
vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Hélvia Túlia Sandes Pedreira- 
Juíza de Direito". E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz 
a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 
14/10/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no 
placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios 
______________. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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. 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 1ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa 
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00017803420228272731, requerida por ELIZANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA em face de 
THARSON PABLO SANTOS ALVES, que foi proferida sentença em 08/08/2022 (ev. 29), dos autos, onde foi decretada a 
interdição do sr. THARSON PABLO SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, pensionista, portador do RG nº 682.972 SSP/TO, e 
CPF nº 029.320.001-79, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" ELIZANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA propôs a presente 
AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de THARSON PABLO SANTOS ALVES. Para tanto, argumenta, em suma, que: a) é genitora 
do requerido, o qual nasceu com paralisia cerebral (CID 10 G-80) e por conta disto é impossibilitado de exercer os atos da vida 
civil, já que é totalmente dependente de terceiros; b) a autora é quem dispensa ao interditando todo o auxílio e cuidados 
essenciais ao seu desenvolvimento, já que sozinho não consegue as exercer suas atividades básicas, pois não fala, não anda, é  
cadeirante. O interditando recebe benefício previdenciário proveniente de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência sob 
nº 167.76766.4-5 no valor de 01 (um) salário mínimo. Porém, o referido benefício está suspenso há 03 (três) meses, e a 
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suspensão vem causando enormes transtornos ao interditando. Instruindo a petição inicial vieram os documentos anexados ao 
evento 1, dentre eles os documentos pessoais da autora (RG3 e CPF4), documentos pessoais do interditando (DOC PESS5), 
laudos médicos (LAU6 e CPF8), extrato previdenciário do interditando (EXTR7) e fotografia do interditando (FOTO9). A parte 
requerida apresentou contestação, em audiência. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Passo à 
fundamentação. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A ação visa à interdição de THARSON PABLO SANTOS ALVES sob o fundamento de 
não ter o interditando capacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial ou negocial. O Código Civil, no a rt. 2º, 
ao estabelecer que "todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a 
plena capacidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz 
retira, ao alienado (...) a administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, Código Civil Brasileiro 
Interpretado. vol. VI. p. 381). O art. 1767, I, do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por 
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada 
de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. É certo que a interdição, ao limitar a  
capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando comprovada a real 
incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a pessoa 
discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser concebida como 
um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a autodeterminação 
e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria vida. Na hipótese, o laudo médico 
juntado nos autos (ev.1, LAU6 e CPF8), firmado por médico informa que o requerido é portador de paralisia cerebral, que afasta 
a alegação da curadoria especial de ser necessário o alargamento da instrução. O laudo, conforme se observa do evento 1, foi 
subscrito por médico, devidamente cadastrado no CRM, o qual possui capacidade técnica para atestar a comorbidade de 
paralisia cerebral congênita, ainda que não tenha especialidade na área de neurologia/psiquiatria. Nesta audiência, não foi 
possível proceder com a oitiva do interditando, haja vista a sua dificuldade em verbalizar, sendo possível afirmar, sem qualquer 
titubeio, que a requerida é portadora de grave doença mental e que necessita de auxílio. Assim, as provas demonstram ser a 
interditando acometido de problemas de saúde que autorizam a interdição – ausência de discernimento, autodeterminação e 
impossibilidade de prática dos atos da vida civil –, há, portanto, necessidade de proteger a pessoa da incapaz, pois não tem ele 
condições de praticar os atos da vida civil, especialmente os de cunho negocial, tão pouco capacidade para escolha de 
apoiadores para assisti-lo na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a interdição e a nomeação de 
curador, a fim de assegurar ao interditando a devida assistência nos atos negocial e de gestão patrimonial, possibilitando o gozo 
de direitos e uma vida com mais dignidade. Quanto à pessoa da curadoria, extrai-se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, 
além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser comprometida com o bem estar do filho. 
Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), 
mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que a autora já vem auxiliando para 
que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta 
afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e  porquanto 
qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). 
Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no 
artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe 
verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com 
pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa 
reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação 
n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. 
DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 13; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, 
RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a 
incapacidade parcial do requerido THARSON PABLO SANTOS ALVES, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de 
natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora ELIZANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA como 
CURADORA DEFINITIVA do interditado; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no 
entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para 
prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, 
INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no 
órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da 
interdição e os limites da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para registro da interdição. Oportunamente, 
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.212,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará 
suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do 
TJTO, fica dispensada a remessa dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que a parte requerida 
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é beneficiária da gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados.". E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da 
Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 14/10/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: 
Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em 
_____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios ______________. Documento eletrônico assinado por 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
Prazo de 15 dias 
O Doutor Allan Martins Ferreira, Juiz de Direito em substituição 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 neste Juízo corre seus 
trâmites legais, um processo crime nº 00027993320178272737, que a Justiça Pública desta Comarca – como Autora, move 
contra WANDERSON PEQUENO DOS REIS RIBEIRO, brasileiro(a),  CPF 036.466.541-63, nascido(a) aos 01/01/1900, filho(a) 
DE VÂNIO MICESSA PEQUENO DOS SANTOS E DIRAMAR RIBEIRO DOS REIS, encontrando-se em lugar incerto e não 
sabido, fica então INTIMADO para comparecer, perante este juízo, em Audiência Redesignada - Sessão Plenária - Júri - 
Local Sala de Audiência da 1ª Vara Criminal - para o dia 11/11/2.022 ás 09:00.Para conhecimento de todos é passado o 
presente, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum.Dado e passado em Porto Nacional/TO, 14/10/2022. Nome Servidor Iranir  
Tavares Cerqueira Pires, assistente administrativo, digitei o presente. Documento eletrônico assinado por ALESSANDRO 
HOFMANN TEIXEIRA MENDES, 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 6630886v2 e do código CRC be8e315e. 
Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES Data e Hora: 17/10/2022, 
às 16:41:4 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00078850920228272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, 
move contra DIOGO DOS SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido em 08/10/1992, encontrando-se em lugar incerto, fica 
então intimado das seguintes proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 
1º) proibição do requerido de se aproximar da vítima a uma distância mínima de 200 metros; 
2º) proibição do requerido de se comunicar com a vítima por qualquer meio; 
3º) proibição do requerido de frequentar o local de trabalho da vítima. 
As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão 
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Porto Nacional/TO,  
19/10/2022. 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 19 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, 
estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

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. 00077396520228272737 - Dano Qualificado - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra ANDERSON MENESES NUNES, brasileiro, natural de Rio Verde - GO, nascido em 07/12/1995, 
inscrito no CPF: 016.236.521-70, filho de Eleneide Feitosa Meneses, 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 19 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
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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. 00083960720228272737 - Receptação - Justiça Pública desta Comarca – 
como Autora, move contra BRUNO HENRIQUE DE SOUSA, brasileiro, casado, nascido em 25/05/1992, natural de 
Imperatriz/MA, inscrito no CPF nº 025.580.872-07, filho de Maria Goreth de Souza, 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 19 dias 
do mês de outubro 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. 00080159620228272737 - Crimes do Sistema Nacional de Armas - Justiça 
Pública desta Comarca – como Autora, move contra DALVAN MATOS FEITOSA, brasileiro, natural de Anápolis/GO, nascido em 
20/06/2001, filho de Maria Dalva de Matos Ferreira, inscrito no CPF nº 082.194.231-02, 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 19 dias 
do mês de outubro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais 
RELAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) JURADOS E SUPLENTES CONVOCADOS- (ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
PENAL)  .RELAÇÃO DOS 25 (VINTE E CINCO) JURADOS E 10 SUPLENTES CONVOCADOS PARA A 
TERCEIRA TEMPORADA DO JÚRI DA COMARCA DE TAGUATINGA E RESPECTIVOS PROCESSOS E DATAS: Local onde 
serão realizadas as sessões: Fórum local – Salão do Tribunal do Júri, situado na Rua 21, Quadra 06, Lote 01, Setor Bela 
Vista, Taguatinga-TO. 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito  e Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de 
Taguatinga, 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 Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca, que no mês de novembro do ano de 2022, será 
realizada a 3ª (terceira) temporada do Tribunal do Júri desta Comarca, no período de 07/11/2022 a 11/11/2022. Em cumprimento 
aos artigo 429, § 1º e 435 do Código de Processo Penal, segue abaixo a relação dos jurados e suplentes convocados e os 
respectivos processos que serão levados a julgamento nesta temporada. 
1- CLÉCIO CORDEIRO DE SOUZA, servidor público municipal; 
 2- IDERSON DIAS FERREIRA, fazendeiro;  
3- CARINE DE BRITO FREIRE, servidora pública;  
4- LUIZ FERNANDO QUEIROZ SILVA,  servidor público municipal; 
 5- ROSA FERREIRA COUTO, servidora pública;  
6- THAINAN ALMEIDA RODRIGUES, servidora pública municipal; 
7- DINAIR FERREIRA TORRES FILHO, servidor público municipal; 
8- ANTONIA DE OLIVEIRA MARTINS;  
9- MARLENE TRINDANDE FRANÇA, servidora pública municipal; 
10- MARCELO TORRES DA PAIXÃO, servidor público; 
11- FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, servidor público; 
12- AZIEL MELO DA SILVA ALEXANDRE, servidor público municipal;  
13- RENATO CÉSAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, servidor público; 
14- LAISA MONIQUE BARBOSA LIMA DIAS, professora;  
15- PEDRO PEREIRA DE SANTANA, servidor público municipal;  
16- INGREETH DIANNY COSTA PEREIRA LEITE AIRES,  servidora pública; 
 17- SAMUEL FERREIRA DE ARAUJO, servidor público municipal;  
18- EDIVAN JOSÉ RIBEIRO, servidor público municipal;  
19- ELIANE AGUIAR GAMA, professora;  
20- AMALIENO CRUZ DE ESCOBAR, servidor público estadual;  
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21- MARCOLINA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO, professora;  
22- REGINALDO ARAUJO TORRES, servidor público municipal;  
23- DELMA OLIVEIRA CHAVES ALMEIDA, servidora pública municipal;  
24- EDIVALDO RIBEIRO MARTINS, servidor público municipal;  
25- KALINE GUIMARÃES MATIAS,  servidora pública. 
SUPLENTES: 
1- ZILDOMAR AIRES DOS SANTOS, servidor público municipal;  
2- JOSIAS FERREIRA BORGES, servidor público municipal;  
3- LEONICE ALVES DA SILVA, servidora pública municipal;  
4- JUDSON FERREIRA DE ALMEIDA, servidor público municipal;  
5- JOSIMÁRIA ANUNCIAÇÃO TORRES SILVA, servidora pública;  
6- ERISVALDO FRANCISCO DA SILVA, servidor público municipal;  
7- HALISSON RIBEIRO DE SOUZA, servidor público;  
8- DILVAN DE OLIVEIRA FRANÇA, servidor público;  
9- EDINAILSON CORREIA DE OLIVEIRA, servidor público;  
10- DANIELA GEOVANA FREITAS, servidora pública 
RELAÇÃO DE PROCESSOS QUE SERÃO JULGADO NA TEMPORADA  
1- Ação Penal n. Ação Penal n. 0001401-48.2017.827.2738 
Acusados: Aroldo Ribeiro Caitano, Dermivaldo Ribeiro Caitano e Miguel Caitano de Queiroz. 
Infração Penal: o 121, § 2º, inciso IV do Código Penal, que vitimou Bruno Alves Cirqueira e no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do 
Código Penal, que vitimou Tibúrcio Cardoso Cirqueira. 
Autor do Procedimento: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Data da sessão: 07.11.2022,  às 08h30 
Advogado: Elsio Ferdinand de Castro Paranaguá e Lago- OAB TO002409 
  
2- Ação Penal n. Ação Penal n. 0000727-31.2021.827.2738 
Acusado: Talisson Vitor Oliveira Alves 
Infração Penal: art. 121, caput, do Código Penal 
Autor do Procedimento: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Data da sessão: 08.11.2022, às 08h30 
Advogado: Valdir Martins Pereira- OAB GO056033 
  
3- Ação Penal n. Ação Penal n. 0000189-55.2018.827.2738 
Acusados: Girley Alves de Souza, José Carlos Grisóstomo de Souza e Artur da Silva Jacinto, vulgo "GAGUIM". 
Infração Penal: Artigo 121§2º inciso IV c.c art. 14 inciso II do Código Penal e artigo o 121§2º inciso IV e VI c/c art. 14 inciso II do 
Código Penal. 
Autor do Procedimento: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Data da sessão: 09.11.2022, às 08h30 
Defensor: Defensoria Pública 
Advogada: Dra.  Pâmella Abel dos Santos- OAB DF064924 
  
4. Ação Penal n. Ação Penal n. 0000849-83.2017.827.2738 
Acusado: José Josino dos Santos 
Infração Penal: art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal 
Autor do Procedimento: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL 
Data da sessão: 11.11.2022, às 08h30 
Defensor: Defensoria Pública 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Taguatinga, Estado do Tocantins. Taguatinga-TO, aos 17/10/2022. Eu, Ana Clara Pires da Cunha, Serventuário (a) da Justiça, 
digitei, subscrevi e conferi. Documento eletrônico assinado por VANDRÉ MARQUES E SILVA, 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 6647207v20 e do código CRC 342a131d. 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 0001299-
55.2019.827.2738  em desfavor de MARCOS SOUZA ALVES, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 20/10/1997 em 
Taguatinga-TO, filho de Edvan Alves da Paixão e de Keilla Conceição Souza Santos, portador da Carteira de Identidade com RG 
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nº 1.010.357 – 2ª via expedida pela SSP-TO, residente e domiciliado no Setor São Paulo, na cidade de Taguatinga-TO, 
atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso nas penas do art. 155, §1º e §4º, inciso IV, do Código 
Penal, todos do Código Penal, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA ESCRITA, por escrito, no prazo de 10 (dez) 
dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e para conhecimento de 
todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. Taguatinga – TO. Taguatinga 
- TO, aos 28 de setembro de 2022. Eu. Ana Clara Pires da Cunha, Escrivã Judicial/Técnico Judiciário – Mat. 2387, digitei 
subscrevi e conferi.   
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, MMº Juiz de Direito respondendo pela Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos que o presente virem, ou 
dele tiverem conhecimento que foi decretada por sentença a INTERDIÇÃO de ANTÔNIO ARAÚJO DAMASCENO, brasileiro(a), 
filho de Maria Araújo Damasceno, natural de Nazaré - TO, portador(a) do Registro Geral nº 0657823320 - SSP-MA, inscritno CPF 
sob nº 180.066.121-53, residente e domiciliado(a) na Rua da Paraíba, 1058 - VILA SABOIA - 7790000 - Tocantinópolis 
(Residencial), por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, tendo lhe sido 
nomeada CURADOR(A) a Sr(a) ELZA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, brasileiro(a), portador(a) do CPF nº 575.975.021-68, 
RG nº 1135435-SSP-TO, residente e domiciliado(a) na Rua Rua Paraíba, 1058 - Vila Sabóia - 77900000 - Tocantinópolis 
(Residencial), que deverá prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de 
promover tratamento adequado ao interditando, não podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem autorização judicial. Dispositivo da SENTENÇA a seguir transcrita:  (...). 
Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por consequência, JULGO 
EXTINTO A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC e DECRETO a interdição 
de ANTONIO ARAÚJO DAMASCENO, por incapacidade civil relativa, para exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
nomeando-lhe como curador(a) o(a) Sra. ELZA MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, que deverá prestar o compromisso de bem 
e fielmente desempenhar o encargo, na forma da Lei, bem como de promover tratamento adequado ao interditando, não 
podendo por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao interdito, sem 
autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º do CPC, inscreva-se a presente sentença no registro de 
pessoas naturais, na forma do art. 9º, inc. III, do Código Civil e publique-se na imprensa local uma vez e no órgão oficial, por três 
vezes, com intervalo de dez dias, constando no edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os limites da 
curatela. Sem custas e sem honorários, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita. Transitado em julgado 
promova-se a baixa definitiva, com as cautelas legais. Intimem-se. Cumpra-se. Tocantinópolis - TO, data certificada pelo sistema 
eletrônico. 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 6355631v2 e do código CRC 7ee3ea5e ". E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar 
público e de costume. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis-TO, aos 13 de setembro de 2022. Eu,  
 GIVANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA, Servidor de Secretaria, que o digitei. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

1ª Vara Cível 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0029623-48.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: HM CIRURGICA LTDA 
RÉU: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 
RÉU: JOSE DIVINO ROCHA COUTO 
EDITAL Nº 6503575 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0029623-48.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por HM 
CIRURGICA LTDA em desfavor de BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A. e JOSE DIVINO ROCHA COUTO, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,CNPJ: 90400888000142 e JOSE DIVINO ROCHA 
COUTO, CNPJ:17809144000196, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, 
bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
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articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no 
Despacho do evento 138. 
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 publicadono Diário da Justiça, na forma da lei.Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública 
:: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à  consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será 
realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, 
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 467266342320 para acesso integral. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
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 
6503575v2 e do código CRC d6ba7665. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
SEI Nº 22.0.000027941-6 
REQUERENTES: BALDUR ROCHA GIOVANNINI, ARIÓSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, JOÃO ALBERTO BEZERRA JÚNIOR. 
REFERENTE: EDITAL Nº 471/2022 -PRESIDÊNCIA/CMAGI– 2ª Vara da Comarca de 3ª Entrância de Cristalândia/TO, a ser 
provida por REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade 

Despacho Nº 76254 / 2022 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Nos termos da Resolução TJ/TO nº 32, de 02 de julho de 2020, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos magistrados 
inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de três (03) dias úteis, apresentem as justificativas que julgar 
necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da Justiça. 
Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Desembargador, em 18/10/2022, às 18:01, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1542/2022, de 19 de outubro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, matrícula nº 178924, relativas ao 

exercício de 2022, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1543/2022, de 19 de outubro de 2022 

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

RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da magistrada Milene de Carvalho Henrique, matrícula nº 177143, relativas ao exercício de 
2022, marcadas para o período de 21/11 a 20/12/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de alteração de 
aquisitivo.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2516, de 19 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a considerável diminuição dos casos de COVID-19, culminando com a determinação do retorno às atividades 
presenciais no âmbito deste Poder Judiciário; 
CONSIDERANDO o contido nos autos nº 22.0.000033033-0, 
RESOLVE:  
Art. 1º Revogar a Portaria nº 855, de 8 de abril de 2021, que dispõe sobre a autorização, regulamentação e disponibilização de 
bens patrimoniais de informática para magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado do Estado do Tocantins durante a 
pandemia. 
Art. 2º A devolução dos equipamentos emprestados deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação deste ato.  
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Resoluções 
 
Resolução Nº 29, de 13 de outubro de 2022 
Dispõe sobre a composição das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do 
Tocantins para o biênio 2022/2024. 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu Tribunal Pleno, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO os termos da Resolução TJTO nº 7, de 4 de maio de 2017, que dispõe sobre o Regimento Interno das Turmas 
Recursais e da Turma de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do 
Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 47, de 7 de dezembro de 2017, alterada pela Resolução TJTO nº 23, de 24 
de junho de 2020, que dispõe sobre os critérios de escolha dos membros titulares e suplentes das Turmas Recursais dos 
Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a decisão do Tribunal Pleno desta Corte na 15ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 13 de outubro 
de 2022, constante nos autos SEI nº 22.0.000002780-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º As Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins serão 
compostas, para o biênio 2022/2024, pelos seguintes magistrados: 
I – 1ª Turma Recursal – titulares: 
a) 1º gabinete: Milton Lamenha de Siqueira, antiguidade;  
b) 2º gabinete: Cibele Maria Bellezia, merecimento; 
c) 3º gabinete: Nelson Coelho Filho, merecimento. 
II – 2ª Turma Recursal – titulares: 
a) 1º gabinete: José Ribamar Mendes Júnior, antiguidade; 
b) 2º gabinete: Ciro Rosa de Oliveira, merecimento; 
c) 3º gabinete: Deusamar Alves Bezerra, antiguidade. 
III – suplentes: 
a) 1º suplente: Luciano Rostirolla, antiguidade. 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º Fica revogada a Resolução TJTO nº 22, de 6 de setembro de 2022. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Editais 

 
Edital Nº 561 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 22.0.000020525-0 
ASSUNTO: Decisão 5440/2022  
INTERESSADA: Ana Caroline Oliveira Melo 
O Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa 
dar conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 22.0.000020525-0, e que, como não foi 
possível notificar pessoalmente a interessada, desde já notificada através deste edital, a senhora Ana Caroline Oliveira 
Melo, brasileira, psicóloga, portadora do RG nº 3.152.604 - SSP/PI, inscrita no CPF/MF sob o nº 048.588.813-00, constando 
como endereço na Rua Marabá, 2054, AP02, Jardim Querido, Porto Nacional/TO, credenciada pelo Tribunal de Justiça para 
atuar no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar da Comarca de Porto Nacional-TO, conforme TERMO DE 
CREDENCIAMENTO Nº 37/2021 – DCC e INSCRIÇÃO Nº 1403/2021, do teor da Decisão Nº 5440/2022 - ASJUADMDG, a 
seguir transcrita: “Trata-se de Requerimento encaminhado pelo Grupo de Gestão das Equipes Multidisciplinares (GGEM), acerca 
das infrações cometidas pela credenciada Ana Caroline Oliveira Melo, evento 4455091, pelo não cumprimento dos prazos de 
entrega dos produtos técnicos, adequação e padronização da qualidade técnica do produto técnico e zelo pela qualidade técnica 
na execução do serviço prestado. Tendo em vista as informações contidas nos eventos 4413336 e 4414933, conforme 
solicitação 4455091, bem assim, os fundamentos deduzidos pela ASJUADMDG (evento 4570408, ACOLHO a sugestão 
proposta pelo Senhor Diretor-Geral (evento 4571132), ao tempo em que APLICO à credenciada a sanção de suspensão, 
conforme item 14.1, “e” do edital de credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, posteriormente 
pelo Edital nº 150/2019. E, por fim, que seja procedido o descredenciamento da credenciada, com fulcro no item 15.1, II e IV do 
edital de credenciamento mencionado. Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito 
à SPADG para notificar a profissional Ana Caroline Oliveira Melo, acerca da decisão. Concomitante, 
ao GGEM, DIGEP e DCC para ciência e providências pertinentes. Documento assinado eletronicamente por 
Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 16/09/2022". Notifica-se, 
ainda, da parte final do Despacho Nº 75193/2022 - ASJUADMDG, evento 4629018, a seguir transcrito: "... Conforme se extrai 
dos autos sobreveio Decisão que aplicou à credenciada a sanção de suspensão (4571466). Tendo em vista a devolução da 
notificação, via correios, a não confirmação dos e- mails, conforme se observa da certidão inserta no evento nº 4623767, 
encaminhem-se os autos à SPADG para notificação credenciada mencionada, por Edital, no Diário da Justiça, para dar ciência 
da Decisão 5440 (4571466). Decorrido o prazo legal, volvam-se os autos para análise da ASJUADMDG". Documento assinado 
eletronicamente por Jonas Demostene Ramos, Diretor Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em 14/10/2022. 
Edital elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de Processos Administrativos da Diretoria-Geral do Tribunal de 
Justiça/TO- SPADG, matrícula 41472. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 2498/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 18 de outubro 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 7/2021 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 360/2022, referente ao 
Processo Administrativo 22.0.000025595-9, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa Aler Comércio de Móveis - Ltda, 
que tem por objeto aquisição de bens permanentes (armário cofre/guarda-volumes), 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 - Joana D’arc B Silva, matrícula 263644; 
II - Kelson Silva de Castro, matrícula 362474; e 
III - Valteir Antonio da Silva, matrícula 361911. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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Portaria Nº 2499/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 18 de outubro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO os termos da Instrução Normativa nº 2, de 13 de janeiro de 2020, que dispõe sobre os procedimentos para 
requisição, distribuição, devolução e armazenamento de materiais de consumo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000032609-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Constituir Comissão para realizar o Inventário e Avaliação dos Materiais do Almoxarifado deste Tribunal, nos termos do 
art. 15, da Instrução Normativa IN ASPRE n° 2/2020. 
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições e sob a presidência do primeiro, 
comporem a Comissão supramencionada: 
Luzândio Brito dos Santos, matrícula nº 185439 - Divisão de Almoxarifado; 
Dirlei Zangirolami, matrícula nº 362852 - Divisão de Almoxarifado; 
Tulio Vianna Nascimento, matrícula nº 358240 - DIADM; 
Luciano dos Santos Ramiro, matrícula 352178 - DTINF; 
Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 - DINFR; 
João Zacarriotti Walcácer, matrícula 227354 - SERTEL; 
Leandro Pereira Freitas, matrícula nº 362833-- membro da DIFIN. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2501/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 18 de outubro de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000026473-7; resolve: 
Art. 1º. Criar Comissão de Avaliação dos bens descritos no processo em epígrafe. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, compor a comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I- Luciano do Santos Ramiro, matrícula nº 352416 - DMSU; 
II - Robson Andrade Venceslau, matrícula nº 352785 - DMSU 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula nº 352416 - DPATR. 
Art. 3º A referida comissão terá o prazo de 20 (vinte) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório conclusivo. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2448/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de outubro 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 448/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030108-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Valdirene Cassia da Silva, que tem por objeto a contratação de Consultoria Técnica para Consolidação do 
Núcleo de Educação à Distancia. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 448/2022 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. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3256/2022, de 19 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 2022/128031 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 267,08, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
06/10/2022 a 07/10/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 267,08, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
06/10/2022 a 07/10/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3257/2022, de 19 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 2022/128030 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 267,08, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
03/10/2022 a 04/10/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 267,08, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
03/10/2022 a 04/10/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

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

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3258/2022, de 19 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 2022/128029 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
29/09/2022 a 30/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 305,44, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
29/09/2022 a 30/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3259/2022, de 19 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 2022/126760 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
26/09/2022 a 27/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 305,44, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
26/09/2022 a 27/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3260/2022, de 19 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 2022/126758 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 382,71, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 23/09/2022 a 
24/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-8 (sigiloso).  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 382,71, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
23/09/2022 a 24/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3261/2022, de 19 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 2022/126757 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 305,44, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
20/09/2022 a 21/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 305,44, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colinas do Tocantins-TO para Palmas-TO, no período de 
20/09/2022 a 21/09/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, conforme Sei nº 22.0.000001211-
8 (sigiloso).  

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

Diretor Geral 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3262/2022, de 19 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 2022/127989 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neide Gomes da Costa Tolentino, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 992582, o 
valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de 
Araguatins-TO para Buriti do Tocantins-TO, no período de 21/10/2022 a 21/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 000.2847-14.2019.8.27.2707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3263/2022, de 19 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 2022/127968 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Roney dos Santos Araújo, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990530, o valor de 
R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Miranorte -TO 
para Zona Rural-TO, no período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00021278220228272726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3264/2022, de 19 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 2022/127950 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neusilene Arruda Campos, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990430, o valor de 
R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO 
para Wanderlandia-TO, no período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar audiência de depoimento especial, 
conforme processos: 0002291-70.2020.8.27.2741 e 0001230-43.2021.8.27.2741.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2453/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de outubro 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 452/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030068-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Cláudia Regina Carreira Marques, que tem por objeto a contratação de Consultoria Técnica para Tradução 
e Avaliação Bilíngue das Produções Científicas da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 452/2022 e a servidora 
Mária Rúbia G. da Silva Abalém, matrícula nº 26955, como sua 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. 
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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 DIÁRIAS Nº 3265/2022, de 19 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 2022/127945 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Meire Vania Ferreira Araujo Guimarães, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 
990009, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por  seu deslocamento 
de Porto Nacional-TO para Brejinho de Nazare-TO, no período de 21/10/2022 a 21/10/2022, com a finalidade de realizar o 
levantamento das instituições e agendamento das palestras das ações preventivas alusivas a 22º Semana da Justiça Pela Paz 
em Casa, conforme processo: 22.0.000014715-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2452/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de outubro 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 451/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030110-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Michella Aires Gomes da Silva Kitamura, que tem por objeto a contratação de Consultoria Técnica para 
Consolidação do Núcleo de Educação à Distancia. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 451/2022 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 2450/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de outubro 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 450/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030109-8, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Denise Sodré Dorjó, que tem por objeto a contratação de Consultoria Técnica para Núcleo de Educação à 
Distancia. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 450/2022 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. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
Portaria Nº 2449/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de outubro 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 449/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030111-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Edglei Dias Rodrigues????, que tem por objeto a contratação de Consultoria Técnica para Consolidação do 
Núcleo de Educação à Distância. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 449/2022 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 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 DIÁRIAS Nº 3266/2022, de 19 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 2022/127943 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Roniclay Alves de Morais, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
211474, o valor de R$ 584,32, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 919,96, descontado o valor de 
R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, 
por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 20/10/2022 a 20/10/2022, com a finalidade de representar 
a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe em reunião em Brasília/DF, na sede do 
Conselho Nacional de Justiça,conforme Sei nº. 22.0.000030687-1.  

Art. 2º Conceder à servidora Claudia Rodrigues Chaves, ESCRIVÃO JUDICIAL, Matrícula 41374, o valor de R$ 
492,32, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 735,96, descontado o valor de R$ 96,45, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 20/10/2022 a 20/10/2022, com a finalidade de representar a 
Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe em reunião em Brasília/DF, na sede do Conselho 
Nacional de Justiça,conforme Sei nº. 22.0.000030687-1.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3267/2022, de 19 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 2022/127985 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Patrícia Bonfim dos Santos, Matrícula 365865, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0000720-
52.2018.8.27.2703.  

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 3268/2022, de 19 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 2022/127909 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eldina Coelho da Silva de Souza, Matrícula 992613, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Aragominas-TO, no período de 16/10/2022 a 16/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00125757720228272706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3269/2022, de 19 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 2022/127908 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Eldina Coelho da Silva de Souza, Matrícula 992613, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Nova 
Olinda-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0005347-51.2022.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3270/2022, de 19 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 2022/128001 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Cinthia Barbosa Pires Azevedo, Matrícula 361457, o valor de R$ 2.594,88, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 385,80, confo rme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Recife-PE, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de participação no 10º 
Epersol - Congresso Brasileiro de Resíduos Sólidos, promovido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE, na 
cidade de Recife-PE, conforme SEI 22.0.000032465-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000012469-2 

INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DIRETORIA GERAL, ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA 

ASSUNTO Equipamentos para Fisioterapia - Registro de Preços 

Termo de Homologação Nº 100 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os presentes autos de procedimento licitatório que tem por objeto registrar preços para futura aquisição de mobiliários e 
equipamentos (macas, aparelhos e itens de saúde), de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da sua legislação de regência, qual seja, Lei 
10.520/02, Decretos 7892/2013, 8.538/2015 e 10.024/2019, Decreto Judiciário 6/2020, Lei Complementar 123/2006 e, 
subsidiariamente, Lei 8.666/93, bem como o Parecer da ASJUADMDG (evento 4637752), HOMOLOGO o Pregão 
Eletrônico 72/2022 - SRP, haja vista o êxito do certame, no qual foram realizadas as seguintes adjudicações: 1) Itens 1, 2, 4 e 5 à 
empresa HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS EIRELI, pelo valor total de R$ 16.629,60 (dezesseis mil 
seiscentos e vinte e nove reais e sessenta centavos); e 2) Item 3 à empresa PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, pelo valor total de R$ 4.453,76 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta e seis 
centavos), perfazendo a importância global de R$ 21.083,36 (vinte e um mil oitenta e três reais e trinta e seis centavos), 
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consoante Ata da Sessão, Termo de Adjudicação e Propostas Realinhadas (eventos 4612313, 4612334, 4611375 e 4611389), 
para que surtam os efeitos jurídicos e legais. 
Por conseguinte, determino o envio dos autos sucessivamente à: 
1. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos; 
2. SPADG para a publicação do presente Termo de Homologação;  
3. COLIC para juntada dos termos de adjudicação e homologação no Sistema SICAP-LCO; e 
4. DCC para as providências relacionadas à formalização das Atas de Registro de Preços, coleta das assinaturas e demais 
medidas pertinentes. 
Concomitante, à DIGEP/CESAU para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000029608-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 57/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 154/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE05498 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: GSI Comércio e Soluções Ltda-ME.  
CNPJ: 42.452.561/0001-71 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de consumo copa e cozinha (cesto para lixo – 50 unid., álcool gel 70% - 
50 unid. e caldeirão – 64 unid.), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 16.466,50 (Dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 21; 22 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 17 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000029617-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 57/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 158/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE05497 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Autolex Comercial Ltda - ME.  
CNPJ: 33.487.168/0001-22 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de consumo copa e cozinha (álcool gel 70% - 300 unid.), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 2.820,00 (Dois mil e oitocentos e vinte reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 22 
Fonte de Recursos: 759 
DATA DA EMISSÃO: 17 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000029619-1 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 57/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 159/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE05450 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Vidente Construções e Comércio Ltda - ME.  
CNPJ: 26.517.495/0001-14 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de consumo copa e cozinha (canecão em alumínio com alça lateral - 72 
unid.), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
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VALOR TOTAL: R$ 3.952,08 (Três mil e novecentos e cinquenta e dois reais e oito centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 72 
Fonte de Recursos: 760 
DATA DA EMISSÃO: 14 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000029611-6 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 57/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 155/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE05451 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Comercial Marelly Eireli - ME.  
CNPJ: 13.986.656/0001-77 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de consumo copa e cozinha (lixeira em material polietileno - 200 unid.), 
para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 22 
Fonte de Recursos: 760 
DATA DA EMISSÃO: 14 de outubro de 2022. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 362/2022 
PROCESSO 22.0.000025537-1 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATANTE: Distribuidora W F – EIRELI 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração do item 8.8 da Cláusula Oitava do Contrato nº 362/2022, firmado entre 
o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e a Distribuidora W F - EIRELI, conforme Despacho nº 75875/2022 evento 
4635021, e Solicitação da Contratada Ofício nº 25/2022, acostado evento 4632498. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 51/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 140/2022 
PROCESSO 22.0.000027609-3 
CONTRATO Nº 400/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: E C da Silva Comércio e Serviços - ME 
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 162.300,00 (cento e sessenta e dois mil e trezentos 
reais), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito 
orçamentário conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos objetos/equipamentos. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.061.1145.1101 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000030429-1 
CONTRATO Nº 457/2022 
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ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Said Locação de Equipamentos para Tradução Simultânea E Sonorização Ltda – ME 
OBJETO: Contratação de empresa para realização dos serviços de Tradução Simultânea no XIV Congresso Internacional em 
Direitos Humanos com o Tema A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS EM CENÁRIO DE GUERRA E PÓS PANDEMIA. 
VALOR: O valor global do presente Instrumento é de R$ 48.030,00 (quarenta e oito mil e trinta reais), incluídos todos os valores 
referentes a honorários e os impostos que correspondem à CONTRATADA. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 19 de outubro de 2022 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1537/2022, de 19 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor EMERSON RESPLANDES DA SILVA, matrícula nº 352490, 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 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. 

Rodrigo Da Silva Perez Araujo 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1538/2022, de 19 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 VANESSA GUIMARÃES DE CASTRO, matrícula nº 357543, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 04/10 a 02/11/2022, a partir de 19/10/2022 até 31/10/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 13/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1539/2022, de 19 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 MARIO HITOSHI KURODA JUNIOR, matrícula nº 353377, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 17 a 28/10/2022, a partir de 17/10/2022 até 28/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 17 a 28/10/2023, em razão de interesse da administração.  
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1540/2022, de 19 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 INES DE BARROS TEIXEIRA, matrícula nº 352789, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 17 a 30/10/2022, a partir de 17/10/2022 até 30/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 20/03 a 02/04/2023, 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 1541/2022, de 19 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 MARCELA BATISTA BOTELHO RIGO, matrícula nº 244747, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 19/10 a 17/11/2022, a partir de 19/10/2022 até 17/11/2022, 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. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

ADEMIR ALVES DE MELO 085.838.621-68 0007043-63.2021.827.2737 R$ 119,05 

ALBERTO JOSE PEDREIRA NETO 706.958.301-04 0010506-57.2014.827.2737 R$ 190,24 

ALMIR BATISTA SILVA AMARAL 216.923.351-20 0010250-75.2018.827.2737 R$ 130,41 

AMANDA SANTOS ALMEIDA 327.756.168-28 0003108-26.2022.827.2722 R$ 66,60 

AMARAL & ROCHA LTDA 17.333.367/0001-20 0005563-84.2020.827.2737 R$ 157,49 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5291 PALMAS-TO, QUARTA-FEIRA, 19 DE OUTUBRO DE 2022 70 

 

 
 

ANACLYS AGUIAR BARROS DE SOUSA 661.751.433-53 0004584-93.2018.827.2737 R$ 174,66 

ANDRE LUIZ TAVEIRA DE QUEIROZ 003.068.821-32 0006813-21.2021.827.2737 R$ 91,00 

ANTONIA FERREIRA DE SOUSA 388.624.251-04 0003684-51.2019.827.2713 R$ 162,41 

ANTONIO JORGE DA SILVA 260.829.181-34 0011758-09.2015.827.2722 R$ 119,32 

ANTONIO LOURENCO DE AMORIM JUNIOR 811.697.361-49 0024915-91.2016.827.2729 R$ 17,82 

ANTONIO LUIZ PEREIRA DOS SANTOS 385.496.031-04 0009402-83.2021.827.2737 R$ 132,53 

ANTONIO MARCOS VASCONCELOS NUNES SANTOS 639.064.906-10 0042112-25.2017.827.2729 R$ 114,71 

ARTELIO MARQUES DE SOUZA 401.919.741-53 0003927-31.2020.827.2722 R$ 35,32 

ATHAYDES GRANJEIRA DA ROCHA 020.422.203-61 0008696-71.2019.827.2737 R$ 145,25 

BENIGNO CARDOSO DE OLIVEIRA 750.498.131-15 0009461-53.2020.827.2722 R$ 451,26 

BIANCA SOUSA DUARTE 052.057.533-40 0006918-91.2021.827.2706 R$ 121,88 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 52.568.821/0001-22 0033202-09.2017.827.2729 R$ 158,82 

BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECARIA 62.237.367/0001-80 0008682-14.2019.827.2729 R$ 9.074,70 

CELSO DONADIO JUNIOR 476.617.201-91 0005645-52.2019.827.2737 R$ 187,05 

CERAMICA PORTO IMPERIAL INDUSTRIA DE TIJOLOS 
LTDA 

21.838.090/0001-64 0005846-73.2021.827.2737 R$ 148,61 

CICERO PEREIRA DE SOUZA 898.744.631-04 0034393-94.2014.827.2729 R$ 210,17 

CIRLEI CUNHA COSTA 532.611.601-44 0009358-69.2018.827.2737 R$ 175,94 

CONSTRUTORA D. I. LTDA 07.197.626/0001-89 0008682-14.2019.827.2729 R$ 9.074,70 

CRESCIMENTO - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA 03.611.089/0001-10 0003207-82.2016.827.2729 R$ 213,06, 

DANILO FERREIRA DA SILVA 043.683.411-12 0010104-63.2020.827.2737 R$ 136,04 

EDILENE BARREIRA BEZERRA TIMOTEO 449.527.241-15 0009149-66.2014.827.2729 R$ 445,31 

EDILEUSA ALVES DE MORAIS 494.061.241-49 0005390-26.2021.827.2737 R$ 163,93 

EDIVALDO ARAUJO DOS SANTOS 387.705.471-49 0001063-33.2019.827.2729 R$ 181,72 

ELCIO MIRANDA VARAO 125.254.993-87 0015910-03.2015.827.2722 R$ 145,82 

ELLEN KAREN CATALINE BIANCA CORDEIRO 839.604.906-82 0020493-05.2018.827.2729 R$ 152,06 

ELOI ANTONIO DEPOLO 688.236.229-72 0040982-34.2016.827.2729 R$ 237,15 

ELZA GONCALVES DE OLIVEIRA PEDROSA 526.855.001-20 0005925-23.2019.827.2737 R$ 117,53 

EURIDES RODRIGUES DE FRANCA 957.941.661-34 0004576-82.2019.827.2737 R$ 123,08 

FELIPE DA MOTA E SILVA 083.598.491-53 5005235-34.2013.827.2731 R$ 244,47 

FERNANDA FLORES CORREA DE MELO 928.457.891-49 0006318-45.2019.827.2737 R$ 148,44 

FOCO AGRONEGOCIOS S/A 17.166.865/0001-25 0000668-18.2021.827.2714 R$ 859,06 

FRANCISCA AURILENE BERNARDO BARRETO 387.146.471-68 0000999-31.2015.827.2707 R$ 197,89 

GEOMAM ENGENHARIA LTDA 37.245.743/0001-31 0008268-55.2015.827.2729 R$ 112,26 

GERSON ALVES DE SOUSA 796.745.261-53 0044108-24.2018.827.2729 R$ 484,09 

GOULART & PEREIRA LTDA 07.693.819/0001-20 0004327-09.2019.827.2713 R$ 45,82 

HESLY ARAUJO MARTINS 820.636.211-87 0009920-10.2020.827.2737 R$ 134,29 

IZAILSON CARVALHO PEREIRA 828.271.331-72 0010482-87.2018.827.2737 R$ 193,79 

JANAINA BORGES GUIMARAES 017.181.151-80 0008360-09.2015.827.2737 R$ 196,34 

JANAINA SANTO AMORE DE CARVALHO 272.631.438-44 0055711-60.2019.827.2729 R$ 2.885,72 

JANETE BORGES REBOUCAS 44148232187 26.060.888/0001-41 0011208-57.2018.827.2706 R$ 70,82 

JEREMIAS FAUSTINO PEREIRA 388.949.471-49 0014951-64.2022.827.2729 R$ 27,32 

JOAO PAULINO PEREIRA 219.244.571-72 0015676-30.2019.827.2706 R$ 158,11 

JOAQUIM CAMILO LEMES 136.771.521-00 5019397-74.2012.827.2729 R$ 232,03 

JOEL PEREIRA BARROS 030.062.821-83 0009135-48.2020.827.2737 R$ 134,90 

JOSE ANTONIO PEREIRA DA CRUZ 061.577.081-90 0002530-67.2020.827.2711 R$ 154,65 

JOSE CARLOS DE CARVALHO 287.747.286-87 5001028-32.2012.827.2729 R$ 294,59 

JOSE LUIZ NOGUEIRA FERREIRA 510.199.579-72 0010175-31.2021.827.2737 R$ 120,90 

JOSE MACIEL MARINHO 224.792.873-00 0029455-52.2019.827.2706 R$ 139,34 

JOSE NILTON GUALBERTO DA SILVA 180.862.501-30 0010441-14.2021.827.2706 R$ 19,32 

JOSE OSMAR CORDEIRO OLIVEIRA 028.388.773-72 5003518-03.2012.827.2737 R$ 204,99 

JOSE WILSON APARECIDO RIBEIRO 548.035.861-87 0005769-53.2019.827.2731 R$ 164,60 
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JOSIRAN BARBOSA DA LUZ 011.863.381-30 0009783-96.2018.827.2737 R$ 191,15 

JUVENAL PEREIRA DOS SANTOS 186.871.721-68 0034268-53.2019.827.2729 R$ 121,22 

KATIELE CLEMENCIO SANTELLO 026.609.911-46 0003108-26.2022.827.2722 R$ 66,60 

KEISHIENNY SELVATI COELHO CARVALHO 913.507.861-87 0012063-40.2018.827.2737 R$ 162,92 

LEANDRO PEREIRA RODRIGUES 741.718.361-15 0003108-26.2022.827.2722 R$ 66,60 

LETICIA DE SOUSA BRINGEL FAUSTINO 715.535.921-15 0014951-64.2022.827.2729 R$ 27,32 

LIVIA GONCALVES TURIBIO JACOME 002.074.011-52 0009109-84.2019.827.2737 R$ 148,58 

LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 900.681.811-91 0005424-98.2021.827.2737 R$ 123,32 

MANOEL DE SOUZA MONTEL 243.455.121-15 0005974-98.2018.827.2737 R$ 156,38 

MARCIO BARCELOS COSTA 166.498.421-68 5036871-24.2013.827.2729 R$ 76,50 

MARCIO PEREIRA DA SILVA 919.539.791-49 0004932-14.2018.827.2737 R$ 191,98 

MARCOS DAVI MARQUES 467.253.691-20 5000975-96.2007.827.2706 R$ 287,80 

MARIA CONCEICAO DA SILVA ROCHA & CIA. LTDA 01.817.505/0001-06 5011165-11.2013.827.2706 R$ 49,39 

MARIA CONCEICAO MOTA E SILVA 758.800.671-49 5005235-34.2013.827.2731 R$ 244,47 

MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUSA 008.334.061-08 0002420-23.2020.827.2726 R$ 108,81 

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE AMORIM 470.588.461-20 0040883-93.2018.827.2729 R$ 137,35 

MARIA JOSE MARQUES DUARTE E SILVA 379.637.832-34 0003395-12.2015.827.2729 R$ 169,32 

MARIA NEIDE SILVA DA LUZ 713.484.091-34 0010045-71.2020.827.2706 R$ 118,43 

MARINALVA PINTO WANDERLEI 431.660.401-53 0001028-95.2018.827.2733 R$ 630,07 

MARKONE GOMES CAMPELO 949.346.491-15 0008129-06.2020.827.2737 R$ 134,86 

MILTON RIBEIRO LUZ 596.471.241-04 0005323-95.2020.827.2737 R$ 168,81 

NORMA LUCIA DA SILVA 178.701.448-78 0022872-51.2019.827.2706 R$ 206,05 

PEDRO FRANCISCO FILHO 111.915.623-87 0003564-92.2020.827.2706 R$ 128,78 

PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 057.343.211-25 0039372-60.2018.827.2729 R$ 133,63 

RAIMUNDO BATISTA DA CUNHA 878.513.261-68 0007999-84.2018.827.2737 R$ 154,89 

RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS 240.103.323-87 5008149-48.2011.827.2729 R$ 232,56 

RODRIGO PEREIRA LIMA 059.156.301-03 0002971-72.2020.827.2703 R$ 181,37 

ROGERIO ALVES DE SOUSA 001.821.021-06 0003878-38.2020.827.2706 R$ 144,29 

ROSA FERNANDES DA SILVA 819.385.431-49 0007857-80.2018.827.2737 R$ 180,82 

ROSINALVA SANTOS DE OLIVEIRA 365.125.322-87 5011606-20.2013.827.2729 R$ 223,62 

SALOMAO CARDOSO ROCHA 617.620.831-91 0002209-12.2019.827.2729 R$ 145,43 

SEBASTIAO ANTONIO JOSE FILHO 001.836.441-15 0021756-98.2015.827.2722 R$ 172,31 

SKY BRASIL SERVICOS LTDA 72.820.822/0001-20 0004891-63.2016.827.2722 R$ 21,32 

SOLUCAO COM. DE MADEIRAS E MAT.DE 
CONSTRUCAO LTDA 

05.567.908/0001-03 5000488-57.2007.827.2729 R$ 184,75 

TAYNA MENEZES FREITAS 032.339.205-98 0003108-26.2022.827.2722 R$ 66,60 

VEN KWEI LIM YAN 001.634.301-87 0005006-97.2015.827.2729 R$ 287,50 

VERALICE JOSE DA SILVA NOGUEIRA 738.101.001-10 0002173-40.2019.827.2738 R$ 126,37 

VERALUCIA ALVES 26.746.784/0001-95 5000010-64.2002.827.2716 R$ 396,79 

VILSON IRLAN RODRIGUES DA SILVA 319.103.001-87 0015825-64.2018.827.2737 R$ 135,19 

VINICIUS ASSIS NUNES 019.008.311-55 0000063-73.2015.827.2717 R$ 163,64 

W & F NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI 05.977.151/0001-18 0002389-17.2021.827.2710 R$ 15,32 

WANDERSON CESAR DE SOUZA CARVALHO 710.461.511-34 0028964-05.2021.827.2729 R$ 105,32 

WEKSLEY ALVES RIBEIRO 893.540.441-15 0007739-57.2015.827.2722 R$ 223,52 

ZAFIRA CALCADOS & ACESSORIOS LTDA 04.626.484/0001-30 5037350-17.2013.827.2729 R$ 194,78 
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COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ÂNGELA HAONAT  

2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO  
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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

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

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

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