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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
CONVOCAÇÃO PARA A 20ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022 
  

Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas 
processuais, CONVOCO a 20ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 14/11/2022 e término às 23h59 do dia 21/11/2022. Serão julgados na sessão 
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de 
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos 
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado 
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde 
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 14/11/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de 
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para 
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 22/11/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no 
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis, 
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual sem 
sustentação oral.  
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 20 de outubro de 2022. 
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

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 das partes: “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 
Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos Nº 0001639-05.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: GABRIELA SOUSA CAMPOS e outro 
RÉU: GABRIEL AMORIM GUEDES 
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”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
 O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito, titular da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de INTERDIÇÃO nº.00024470320198272706, requerida por LUIZ ALBERTO 
DA SILVA LUZ, brasileiro, divorciado, pedreiro, residente e domiciliado na Rua São Paulo / Eldorado, 220, Eldorado - 
Araguaína/TO, move em face de KETHLEN ROBERTA RODRIGUES LUZ, brasileira, solteira, maior, incapaz, residente e 
domiciliada na Rua São Paulo / Eldorado, 220, Eldorado - Araguaína/TO. Pelo MM. Juiz, no evento 109 foi prolatada a sentença, 
cuja parte dispositiva segue transcrita: “...ISTO POSTO, com fundamento no artigo 755, I e II, do CPC, nomeio CURADOR(A) em 
favor da parte Requerida KETHLEEN ROBERTA RODRIGUES DA LUZ, na pessoa de LUIZ ALBERTO DA SILVA LUZ ABREU, 
para a prática de atos de natureza negocial e patrimonial, não podendo, todavia, o(a) Curador(a) praticar atos de disposição de 
direito em nome da Curatelada, tais como alienação de bens, oneração de bens e pactuação de empréstimos bancários, sem 
prévia autorização judicial. A presente curatela não abrange os atos existenciais mencionados no art.6.º, da Lei n.º 13.146/2015, 
ficando o(a) Curador(a) autorizado(a) a representar a parte Curatelada perante órgãos públicos, para tratar de interesses da 
mesma, bem como perante Institutos de Previdência, podendo levantar pagamentos de benefícios previdenciários, efetuar 
recadastramentos, inclusive criação, atualização, liberação e renovação de senhas. Em consequência, procedo à extinção do 
processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas e honorários 
sobrestados na forma do art. 98, § 3º, do CPC. Fica dispensada a especialização de hipoteca legal. Fica o(a) Curador(a) ciente 
de que deverá aplicar em benefício da parte Curatelada, os valores decorrentes de benefícios previdenciários e/ou quaisquer 
rendas obtidas pela mesma, de tudo prestando contas, na forma do artigo 1.774 do Código Civil. Expeça-se Termo de 
Compromisso de Curatela. A presente sentença deverá ser inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada 
na rede mundial de computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho 
Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, 
com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do(a) Curatelado(a) e do(a) Curador(a), a causa e os limites da 
curatela, e os atos que o(a) Curatelado(a) poderá praticar autonomamente. P. R. Intimem-se eletronicamente as Partes e o 
Ministério Público. Considerando o reduzido número de Oficiais de Justiça da Comarca de Araguaína-TO, a impossibilidade de 
darem vazão aos mandados judiciais expedidos diariamente, e a necessidade de garantir uma prestação jurisdicional célere e 
eficaz, NOMEIO, com amparo no Provimento n.º 11/2019, da CGJUS/TO (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-
Geral da Justiça-CNGC), alterado pelo Provimento n.º 23/2021, da CGJUS/TO, em conformidade com a zona/região de atuação, 
oficiais de justiça ad hoc nas pessoas dos servidores cedidos, Edmilson Melo Santos, Gabriel Batista de Sousa Silva, Manoel 
Pereira Lemos Filho, Marcos Natan Santos de Miranda e Robert Alexandre Amorim. Ressalto que a presente nomeação não 
impede a atuação do Oficial de Justiça de carreira a quem, eventualmente, for distribuído o mandado. E que a distribuição dos 
oficiais ad hoc por zona/região/localidade compete à Diretoria do Foro. Expeça-se o necessário para o cumprimento da 
Sentença. Sendo requerida a dispensa do prazo para interposição de recurso, defiro e homologo a dispensa, antecipadamente. 
Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, 
remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça. Não havendo interposição de recursos, certificado o trânsito em julgado, 
com expressa menção da data de sua ocorrência (art. 1.006 do CPC), cumpridas as determinações legais, dê-se baixa definitiva 
no sistema eletrônico." E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. 
OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número 0022356-02.2017.8.27.2706 e chave 
716349367717 do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi ca 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos vinte e sete dias do mês de setembro de 
dois mil e vinte e dois (27/09/2022). Eu, Thaynara Kelly de O. Silva, Estagiária/ Mat. 363636, digitei e conferi. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
  
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): LEONISA PEREIRA PINTO - CPF/CNPJ n°: 12669210104, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026384-08.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como proceda à sua INTIMAÇÃO para, querendo, apresentar as 
contrarrazões ao recurso de apelação interposto no evento n.º 23 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. 
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Central de execuções fiscais 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃI E INTIMAÇÃO Nº 6686596 
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 
00074304020228272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
em face de WERBETH SILVA ARAUJO, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  060.190.821-05, que em 
cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no evento 14- 
APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09- SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, THAYZA 
CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6686927 
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 
00073983520228272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO  MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO 
TOCANTINS em face de MIZAEL TELES DA SILVA, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  526.637.601-53, 
que em cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta 
ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no 
evento 14 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem 
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6687453 
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 0003467-
24.2022.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO  MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS em 
face de GECYKELLY VITORIA DANTAS FEITOSA SILVA, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o 
nº  057.005.691-83, que em cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência 
desta ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
acostada no evento  14- APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09- SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, 
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6681027 
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 
00106181220208272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
em face de DANILO OLIVEIRA DOS SANTOS, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  030.181.781-22, que 
em cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta 
ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no 
evento 39 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 31 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, 
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6685050 
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 
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00020610220218272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
em face de WANDER NUNES DE RESENDE, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº 240.205.676-20, que em 
cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no evento  32 - 
APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 27 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, THAYZA 
CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6683977 
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 
00035131320228272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO  MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO 
TOCANTINS em face de GERLEI ROCHA ROLINS DE QUEIROZ, pessoa fisica de direito privado, inscrita no CPF sob o 
nº  030.181.781-22, que em cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência 
desta ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
acostada no evento 14 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09 - SENT, que EXTINGUIU, o presente 
feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6685865 
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 
00074287020228272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS 
em face de WAGNER ARAUJO DE SOUSA, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  055.675.231-73, que em 
cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta ação, E 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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no evento  14 - 
APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, THAYZA 
CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO Nº 6689227 
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 0006028-
21.2022.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO  MUNICIPIO DE ARAGUAINA, ESTADO DO TOCANTINS em 
face de JOSELITA BARBOSA PEREIRA ARAUJO, pessoa física de direito privado, inscrita no CPF sob o nº  924.513.221-87, 
que em cumprimento ao presente, CITA o presente executado, para que tome conhecimento da existência desta ação, E 
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 MUNICIPIO DE ARAGUAINA, acostada no 
evento  14 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 09- SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, sem 
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, THAYZA CARVALHO RODRIGUES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 
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): KARINE CABRAL - CPF n°: 04701499145, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007303-05.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, representada pela CDA 
n° 20210048127, datada de 15/09/2021. Bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, apresente as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio de Araguaina, acostada no evento 14- 
APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
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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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AMAURI 
SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO - JUÍZ DE DIREITO. 
 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL de Intimação com prazo de 15 (quinze) dias Nº 6617410 
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 
00209877020178272706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARINHO E SILVA LTDA, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 13.964.520/0001-66, na pessoa de seu representante legal, bem como, do(s) sócio(s) 
solidário(s) da empresa ADALBERTO LUIZ DA SILVA e VANGELISTA DOS REIS MARINHO, pessoas físicas, inscrita nos CPF 
sob os n° 019.494.041-10 e 039.125.361-12, 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, tome ciência do inteiro teor do r. Despacho, proferido 
no evento 62 - DECDESPA1, a seguir transcrito, ..."Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de 
Processo Civil, DEFIRO o pedido da exequente (evento 60) 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. 1. Determino que o cartório proceda com a busca de bens em nome dos executados no sistema INFOJUD, 
juntado o resultado intime-se o exequente para se manifestar acerca da pesquisa no prazo de 30 dias. 2. Intime-se as 
partes da presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja 
perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de outubro de 2022. Eu, JUCELIA 
DE ALMEIDA PEDROSO SOUZA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6685222 
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 
0004535-09.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE ARAUJO FONSECA, pessoa física, 
inscrita no CPF sob o nº  773.078.601-04, sendo o mesmo para CITAR a(s) parte(s) executada(s) que atualmente encontram-se 
em lugares incertos e não sabido, do inteiro teor da presente Execução Fiscal, que lhe move o  MUNICIPIO DE ARAGUAÍNA, 
para fins de cobrança, bem como intimar INTIMAR a(s) parte(s) executadas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 
as contrarazões, acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Municipio de Araguaina, acostada no evento 14- APELAÇÃO1, referente 
a SENTENÇA, proferida no evento 9 – SENT1, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso VI, 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 20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MARCO AURÉLIO BISPO E 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
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 0005933-
59.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GILSON ROBERTO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
295.481.361-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da penhora proferida no evento n.º 25 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "PROCEDER 
a INTIMAÇÃO, para que tome ciência da DECISÃO proferida no evento 23, bem como, nos termos do Art. 854, § 3º do 
CPC/2015, comprove no prazo de 05 (cinco) dias, que a quantia tornada indisponível, no valor de R$ 1.788,08 (um mil 
setecentos e oitenta e oito reais e oito centavos), conforme protocolo de bloqueio anexo ao evento n.º 25 é 
impenhorável ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Em ato contínuo, PROCEDER a 
INTIMAÇÃO, do(s) executado(s) acima supracitado(s), para, caso queira(m), após o prazo anteriormente fixado, opor 
Embargos à Execução Fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, da Penhora ON-LINE realizada na(s) conta(s) bancária(s) do(s) 
executado(s), no valor supracitado, através do sistema BACENJUD,  nos termos do art. 16, § 3º da LEF. Tudo de 
conformidade com a r. DECISÃO proferido no evento n.º 23, DEC1, conforme cópia anexa.". 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, MAIKY LONARD MOREIRA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6688458 
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 0018135-
44.2015.8.27.2706, 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. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 6662991, 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 DE ASSIS SALES - CPF/CNPJ n°: 04986504134, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0005219-31.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 7.080,94 (sete mil, oitenta reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA 
n° 20210077965, 20210077966, datada de 23/12/2021, 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, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS  
EDITAL Nº 6663610, 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): LUCIENE MOURA VIEIRA KALIL CAMPOS - CPF n°: 847.200.001-00, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0005670-56.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 8.434,68 (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos), representada 
pela CDA n° 20210078105, datada de 24/12/2021, 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 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, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, 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): DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LUGON LTDA - CPF/CNPJ n°: 09.273.191/0001-30, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0003248-11.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 12.521,84 (doze mil, quinhentos e vinte e um reais e oitenta e quatro centavos), representada pela 
CDA n° 20210047301, datada de 27/08/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
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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..." 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): JOSE MENDES DE JESUS - CPF/CNPJ n°: 169.408.811-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005850-
72.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.161,30 (sete mil, cento e sessenta e um reais e trinta centavos), representada pela CDA n° 20210078184 à 
CDA n° 20210078187 , datada de 28/12/2021., 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 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..." 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): ANTONIO FIRMINO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 06725317120, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004615-
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$ 6.796,83 (seis mil, setecentos e noventa e seis reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20210078084, nº 20210078085 e nº 20210078086, datada de 24/12/2021, 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..." 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): BRUNO MEDRADO ARAUJO - CPF/CNPJ n°: 799.351.501-78, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003796-
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$ 7.805,07 (sete mil, oitocentos e cinco reais e sete centavos), representada pelas CDA n° 20210047475 à 
n° 20210047477, datada 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 
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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): I.R.M. DE ARAUJO - CPF/CNPJ n°: 11.979.939/0001-66, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005359-65.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.304,02 
(sete mil, trezentos e quatro reais e dois centavos), representada pela CDA n°20210078069, datada de 23/12/2021, 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..." 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): JOSE NELSON RODRIGUES DE SOUSA - CPF/CNPJ n°: 382.427.021-87, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005853-
27.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.978,68 (seis mil, novecentos e setenta e oito reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20210078406, e pela CDA nº 20210078407, ambas datadas de 29/12/2021., 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..." 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): BEST-SELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA. - CPF/CNPJ n°: 
04.163.579/0001-64, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004956-96.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 10.003,59 (dez mil, três reais e cinquenta e nove centavos), 
representada pelas CDA n° 20210077833, nº 20210077834, e nº 20210077835, todas datada de 22/12/2021, 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..." 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 
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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): BEST-SELLER INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS LTDA. - CPF/CNPJ n°: 
04.163.579/0001-64, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004956-96.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 10.003,59 (dez mil, três reais e cinquenta e nove centavos), 
representada pelas CDA n° 20210077833, nº 20210077834, e nº 20210077835, todas datada de 22/12/2021, 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..." 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): SABINO FRANCISCO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 146.971.061-72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006328-
80.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 10.070,80 (dez mil, setenta reais e oitenta centavos), representada pela CDA n° 20210077381, e pela CDA nº 
20210077382, ambas datada de 15/12/2021, 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 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: "....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): MARIA DE LORDES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 261.822.461-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004350-
68.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.600,81 (três mil, seiscentos reais e oitenta e um centavos), representada pelas CDA n° 20220000084, 
n° 20220000085, e n° 20220000086,  datada de 07/01/2022, 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 06 dias do mês de outubro de 2022. Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito. 
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CITAÇÃO POR EDITAL -  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 ALVES FERREIRA - CPF/CNPJ n°: 09488618191, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006200-60.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.251,79 
(três mil, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20220000982, 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..." 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 0007145-81.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ROSIVAN ROSA CUNHA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Sem condenação 
ao pagamento das despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente acerca do conteúdo da presente sentença;  
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007068-72.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ERICSON APARECIDO MARINO 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Sem condenação 
ao pagamento das despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000174-59.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: WILSON GONÇALVES PEREIRA 
RÉU: WILSON GONÇALVES PEREIRA 
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, devendo permanecer suspenso o pagamento por ser beneficiária da 
gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, §3° do CPC. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique as partes acerca do conteúdo 
da presente sentença; Cumpra-se integralmente o despacho exarado no evento 150; 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. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000121-78.2002.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: EUNA CARVALHO BEZERRA PINTO 
RÉU: BLAIR ANDRADE PINTO 
RÉU: BAPE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO E SERVIÇO 
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; Proceda com o desbloqueio dos valores tornados indisponíveis nas contas de titularidade da sócia EUNA 
CARVALHO BEZERRA PINTO (evento 107); Proceda com a baixa dos possíveis gravames existentes; 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. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0010883-14.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Executado (s): JOSE CARLOS CARDOSO PEREIRA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Sergio Aparecido Paio, Juiz de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0015721-63.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Executado (s): CLEDER BRITO DE ANDRADE 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários 
advocatícios e das despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 
2021/0076676-6). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo 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. Sergio Aparecido Paio, Juiz 
de Direito. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0005618-94.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA  
Executado (s): NATAL GOMES DE SOUZA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Cientifique o exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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. Sergio 
Aparecido Paio, Juiz de Direito. 
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Execução Fiscal Nº 0025458-27.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AURELIO MONTEIRO MIRANDA 
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: Intime 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 0000745-51.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARLOS ALBERTO VARAO PERNA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Sem condenação 
ao pagamento das despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018553-69.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANELINA MARIA CAVALHEIRO BEZERRA 
Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1. Cientifique o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja 
averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada;3.Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos.Cumpra-se.  
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Denunciado: DANILO OLIVEIRA MACHADO- A Doutora Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de 
Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de vinte (20) dias 
virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, a Ação Penal supra, que a Justiça Pública 
move contra o denunciado: DANILO OLIVEIRA MACHADO, brasileiro, solteiro, estudante, natural de Tailândia/TO, nascida aos 
10/01/1997, CPF nº 049.817.491-39, filho de José Wilson Miranda Machado e de Antônia Gouveia Oliveira, residente na 
Alameda 02, nº 808, Vila Cidinha, Araguatins/TO; atualmente em lugar incerto e não sabido, incurso nas sanções do 33, caput, 
da lei nº 11.343/06 (trafico ilicito de entorpcente), FICA INTIMADO para o dia 23/11/2022 às 17:00 horas, para a realização da 
audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que será subametido ao interrogatório, nos autos que a justiça pública 
move em desfavor do denunciado em epígrafe. Observação: As audiências serão realizadas por videoconferência pelo sistema 
YEALINK, salvo pela comprovação de prejuízo pela parte interessada, o que deverá ser informado nos autos, após sua 
intimação, caso queira a testemunha poderá entrar em contato com a servidora (Telefone e Wattsapp:  (63) 9-9938-4362 -
Alzenira Queiroz dos Santos), responsável em criar e organizar a sala de audiências virtuais, que lhes instruirá, em caso de 
dúvidas acerca da videocoferência. As  partes deverão, no ato de intimação, fornecer o número de telefone, WhatsApp, ou outro 
aplicativo similares as quais serão realizadas as comunicações processuais, que porventura surgirem, se não houverem nenhum 
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meio de comunicação, compareça no Fórum local dia e hora designada da audiência, sito na Avenida Araguaia, Lote 02, Quadra 89-B, 
esquina coma a Rua A-02, centro.Se houver mudança do número de telefone, a parte deverá informar de imediato a serventia judicial, sob 
pena de ser considerado notificado para os efeitos dos atos de comunicação.Para conhecimento de todos será publicado o presente edital 
no Diário da Justiça e no Placar do Fórum, local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, aos vinte dis do mes de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (20/10/2022). Eu, (Neide de Sousa Gomes Pessoa, Técnica 
Judiciária, lavrei o presente. Dra. Nely Alves da Cruz, Juíza de Direito. 
 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2524/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 20 de outubro de 2022 
Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias 21 a 28 de OUTUBRO de 2022. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021 (evento 4087769). 
CONSIDERANDO a Informação Nº 40362 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF AURORA. 
CONSIDERANDO Decreto Judiciário Nº 226 - PRESIDÊNCIA/ASPRE  que autorizou a realização dos serviços de dedetização, 
em 2022, nas unidades judiciais e administrativas do Poder Judiciário, o horário de expediente nas unidades ARRAIAS, 
TAGUATINGA, PARANÃ  E AURORA DO TOCANTINS, no dia 21 de outubro do corrente ano, será das 8 (oito) às 12 (doze) 
horas 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de 21/10/2022 a 28/10/2022. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Portaria Nº 3038/2021 - PRESIDÊNCIA/DF 
ARRAIAS, de 16 de dezembro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO 

Portaria Nº 2524/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 20 de outubro de 2022 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

12 H DO DIA 21/10/2022 ÀS 11H 59MIN DO DIA 28/10/2022 

JUIZ - COMARCA DE AURORA /TO SERVIDORES/TELEFONE 

DRA. EMANUELA DA CUNHA GOMES 
ASSESSORA: MAISA OTILIA DA SILVA SOUSA, MAT.: 353215 
TELEFONE: (63) 9 9209-8958. 
TÉCNICA JUDICIARIA: SAMANTHA FERREIRA LINO GONÇALVES, MAT: 352058. 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
MARKUS DANNYLLO C. R. - M- 274735 - - (COMARCA DE ARRAIAS) 
TELEFONE: (63) 98495-5478 
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DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
WAGNER OLIVEIRA LEAL COSTA – MAT. 47944 – (COMARCA DIANÓPOLIS) 
TELEFONE: (63) 9 9104-3030 

 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, 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 se 
processam os autos da Ação Inventário (processo nº 5000115-49.2008.8.27.2710), tendo como Requerente TATIA QUEIROZ 
BARBOSA, KATIA QUEIROZ BARBOSA e EDNALVA SILVA MARIANO, e como requerido ADI BARBOSA DA SILVA. Sendo o 
presente para INTIMAR a Requerente, KATIA QUEIROZ BARBOSA, brasileira, universitária,  estando atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para dar regular andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe 
competir, informando se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 
1º). E para que ninguém  alegue ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do 
Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 17/10/2022. Eu, 
Roberta Gomes Rodrigues, (Estagiária), que digitei.JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, 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 se 
processam os autos da Ação Inventário (processo nº 0001095-71.2014.8.27.2710), tendo como Requerente FRANCISCO DE 
OLIVEIRA COSTA CONHECIDO "CHICO CRENTE", MARIA DAS MERCEDES DE OLIVEIRA MONTEIRO, MARIA CLARA DA 
CONCEIÇÃO FARIAS, MARIA ALICE DE OLIVEIRA VULGO "JESUS", RITA DE OLIVEIRA COSTA NARCISO,  HIGINO DE 
OLIVEIRA COSTA, CANDIDO DE OLIVEIRA COSTA, MARINA DA CONCEIÇÃO DE ABREU, MARGARIDA DA CONCEIÇÃO 
DA CRUZ, ARCANJA OLIVEIRA SILVA, TEODORICO DE OLIVEIRA COSTA e MARGARIDA DA CONCEIÇÃO DA CRUZ e 
como requerido ALICE DA SILVA, JOSÉ DE OLIVEIRA COSTA VULGO "JOSÉ BUDUGA", MIGUEL DE OLIVEIRA COSTA, 
CARLOS DE OLIVEIRA COSTA VULGO "MANOEL GALDINO", ARNALDO DE OLIVEIRA COSTA VULGO "MENEGO" e 
MARINA DA CONCEIÇÃO DE ABREU. Sendo o presente para INTIMAR o Requerente FRANCISCO DE OLIVEIRA COSTA 
CONHECIDO "CHICO CRENTE", brasileiro, casado, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar regular 
andamento ao processo, no prazo de 05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, informando se ainda tem 
interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para que ninguém  alegue 
ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum 
local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 17/10/2022. Eu, Roberta Gomes Rodrigues, 
(Estagiária), que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
AÇÃO: Monitória 
PROCESSO N. 0004831-49.2018.8.27.2713 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A 
EXECUTADO:  FABIO RIBEIRO DA SILVA 
RÉU: FABIO RIBEIRO DA SILVA 
  
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza  CITAÇÃO  da  parte  requerida  FABIO RIBEIRO DA SILVA, atualmente em local incerto 
e não sabido,  15 dias, pague a dívida, inclusive honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa (art. 701, caput, 
CPC/2015), OU, no mesmo prazo, oponha embargos deduzindo a matéria de defesa (art. 702, CPC/2015). DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao 15 de julho do ano de 2022. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica 
Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito 
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Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
Autos n.: 5000213-59.2007.8.27.2713 
Ação: Ação de Exigir Contas 
Requerente: ZÊNIO DE SIQUEIRA 
Requerido: BANCO DO BRASIL S/A 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza  a  EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS do espólio da parte autora, 
de quem for sucessor ou de seus herdeiros, atualmente em local incerto e não sabido, para que, no prazo acima, manifestem 
interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito 
(CPC, art. 313, § 2º, II).”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins - TO, ao 28 de setembro do ano 
de 2022. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica Judiciária, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA 
RÉU: JULIO MARIA DO NASCIMENTO 
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do 
Tocantins, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste Edital expedido nos autos em epigrafe, realiza a INTIMAÇÃO  da parte executada MARIA JOSÉ NOGUEIRA DA LUZ, 
inscrito no CPF/MF n. 000.156.131-60 e M. J. NOGUEIRA DA LUZ, inscrito no CNPJ n.05.357.352/0001-12,  atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis, são 
impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º), sob pena de 
preclusão. E para que chegue ao conhecimento de todos e dos INTERESSADOS e que, para no futuro não se venha a alegar 
ignorância, foi expedido o presente edital que será publicado e afixado na sede deste Juízo, na forma da Lei. Dado e passado 
nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 18 de outubro do ano de 2022. Eu, Franklin Johnathan Costa Araújo, 
Técnico Judiciário, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
AUTOR: BANCO DA AMAZÔNIA 
RÉU: JULIO MARIA DO NASCIMENTO 
O Excelentíssimo Senhor Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do 
Tocantins, NA FORMA DA LEI: FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste Edital expedido nos autos em epigrafe, realiza a INTIMAÇÃO  da parte executada VALDIVINO PINTO DE SOUSA, inscrito 
no CPF/MF n. 388.747.761-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que as 
quantias tornadas indisponíveis evento 120, são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º), sob pena de preclusão. E para que chegue ao conhecimento de todos e dos 
INTERESSADOS e que, para no futuro não se venha a alegar ignorância, foi expedido o presente edital que será publicado e 
afixado na sede deste Juízo, na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 17 de 
outubro do ano de 2022. Eu, Franklin Johnathan Costa Araújo, Técnico Judiciário, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, 
Valquíria Lopes Brito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: Reivindicatória 
PROCESSO Nº: 0003011-24.2020.8.27.2713 
VALOR DA CAUSA: R$ 275.235,49 (duzentos e setenta e cinco mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) 
Através deste edital realiza  a citação da parte requerida MARCIO PEIXOTO VALADÃO, brasileira, em união estável, empresário 
rural, portadora da Cédula de Identidade nº. 1148882 2º Via SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº. 150.750.791-72, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão proferida no despacho inicial, sob pena 
de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, incisos I, III e IV do Código de Processo Civil). Nos termos da Decisão do 
evento 158. Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 10 de outubro do ano de 2022. 
Eu, Franklin Johnathan Costa Araújo, Técnico Judiciário, digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
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AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0001236-85.2022.8.27.2718/TO 
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 de Competência do Júri n.º 0001236-85.2022.8.27.2718, que o 
Ministério Público desta Comarca move contra o acusado KAIO DOS SANTOS CUNHA, brasileiro, solteiro, nascido no dia 
25/05/2004, filho de Maria Francisca dos Santos, inscrito no CPF nº 635.356.663-84, o qual atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para, nos termos do artigo 396, parágrafo único, e 396-A, caput, 
do CPP, responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 
à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário, devendo o acusado apresentar sua defesa perante o Juízo da Comarca de 
Filadélfia, no Fórum da Comarca, localizado na Av. Prefeito Wilson Martins de Castro, 351, Q-57, centro, Filadélfia-TO. O 
acusado fora denunciado pela pratica do crime tipificado no artigo 121, § 2º II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa 
do ofendido), c/c art. 29, todos do Código Penal. O prazo para a defesa começa a fluir do comparecimento pessoal do acusado 
ou do defensor constituído. Fica o acusado advertido de que, caso não compareça nem constitua Advogado ou Defensor, o 
processo será suspenso assim como o lapso prescricional. 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: 20/10/2022, às 13:16:55). Redigido por Flávio Moreira de 
Araújo, matricula 145945. (as) Dr. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA - Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de citação e intimação prazo: 15 (quinze) dias 
AUTOS AÇÃO PENAL N° 0002707-07.2020.8.27.2719 
Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: JOÃO VITOR ALVES DA PURIFICAÇÃO 
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº. 0002707-07.2020.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o denunciado 
JOÃO VITOR ALVES DA PURIFICAÇÃO, brasileiro, solteiro, pintor, nascido aos 10/05/2001, natural de Formoso do 
Araguaia/TO, inscrito no CPF sob o nº 093.165.031-32, filho de Iraima Ramos da Purificação, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso na sanção do artigo 121, § 2º, inciso I e IV, c/c art. 14 inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de 
homicídio qualificado pelo motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima). Como este, encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no 
prazo de 10 (dez) dias, apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei 
Complementar nº 11.719/2008, oportunidade em que poderá argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento 
de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 20 de outubro de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior, 
Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6666755 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: LAYLLA LOURANY VANDERLEY GOMES 
OBJETIVO: Intimação da requerida LAYLLA LOURANY VANDERLEY GOMES, CPF n.º 05860335130 do inteiro teor do autos nº 
0000678-38.2021.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move LUCAS JOAQUIM DA SILVA JÚNIOR, inscrito no CPF 
sob o nº 98218271104,  para INTIMÁ-LA do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 
dias, sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do 
artigo 523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o 
prazo previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 19 de Outubro de 2022. Eu, 
Rafael Vargas do Prado, servidor de secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
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1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Baldur Rocha Giovannine, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais a Ação Penal nº 0012577-96.2022.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move 
contra o(a) acusado(a) MANOEL ROCHA FAGUNDES, brasileiro, aposentado, nascido em 30 de setembro de 1965, natural de 
Figueirópolis-TO, filho de Maria Domingas Fagundes, portador do CPF nº 018.086.461-00, residente na Rua I, n° 13, Qd. 30, Lt. 
31, Setor Malvinas, CEP 77405-200, Gurupi-TO, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, como incurso nas 
sanções do crime previsto do art. 306, §1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97. E, como não foi encontrado para ser citado 
pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que 
se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta 
será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 
20 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Marcos José de Freitas Oliveira, Técnico Judiciário, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Dr. Baldur Rocha Guiovannini, MM Juiz de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5000185-69.2004.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) VENCESLAU FILHO RIBEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 10/02/1983, natural de Porto 
Nacional/TO, filho de Juraci Ribeoro de Almeida, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
crime tipificado no artigo 155, § 4, II do Código Penal. E, para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente 
Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor 
da sentença de extinção de punibilidade inserida no evento nº 30, cujo dispositivo segue transcrito: "Consoante Parecer do 
Ministério Público de evento 25, por seus próprios fundamentos, DECRETO   extinção da punibilidade do réu, com base 
no artigo 107, IV, do CP. P.R.I. Após o trânsito em julgado, arquive-se.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, aos 14/10/2022. Eu, Diego Cristiano Inácio de Sá Silva, Chefe de Secretaria, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Dr. Baldur Rocha Giovannini, MM Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5004750-95.2012.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) ALLISON DE BARROS COSTA, brasileiro, solteiro, natural de Gurupi-TO, nascido em 27/11/1978, filho de 
Edmar Barros Deodato e de Maria Helena Costa Deodato, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do crime tipificado no artigo 331 do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o 
presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do 
inteiro teor da sentença de extinção de punibilidade inserida no evento nº 27, cujo dispositivo segue transcrito: "Diante do 
exposto, com fulcro no Parecer de evento 22, por seus próprios fundamentos, DECRETO  a extinção da punibilidade do 
réu pela prescrição, com base no artigo 107, IV, do Código Penal.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 19 de outubro de 2022. Eu, Clifton Alves Gomes, Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª Instância, lavrei o 
presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
O Dr. Baldur Rocha Giovannini, MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0007647-06.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) FABIANO LOPES XAVIER, brasileiro, nascido em 25 de Setembro de 1988, filho de Albertina Lopes Xavier, 
incrito no RG n°1.050.489, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 
155, §2º e §4º, inciso II, do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que 
será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor 
da sentença condenatória inserida no evento nº 88, cujo dispositivo segue transcrito: "JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada na denúncia, e CONDENO o acusado FABIANO LOPES XAVIER, já 
qualificado, nos termos do art. 155, §2º e §4º, inciso II, do Código Penal, com pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 04 
(quatro) meses de reclusão, e 06 (seis) dias-multa, a fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, em razão da situação 
de hipossuficiência do acusado, em regime inicial aberto, entretanto, SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE 
LIBERDADE por duas penas restritiva de direitos, consistente em duas prestações pecuniária de 01 (UM) salário mínimo 
cada, destinada à entidade pública ou privada com destinação social, a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal.". Dado e 
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passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19 de outubro de 2022. Eu, Clifton Alves Gomes, 
Técnico(a) Judiciário(a) de 1ª Instância, lavrei o presente. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2523/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 20 de outubro de 2022 
ALTERAÇÃO PARCIAL DA PORTARIA DO PLANTÃO REGIONAL 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi - TO, nos termos do artigo 12, § 1º, inciso II, alínea 
“a”, da Resolução nº 46/2017, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do 
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 46/2017, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Regional instituída por meio da Portaria Nº 
2274/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2022??, publicada no Diário da Justiça n° 5275, em 23 de 
setembro de 2022, págs. 14 a 17. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Alterar parcialmente o art. 10 da Portaria Nº 2274/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 22 de setembro de 2022, para 
fins de registrar que o servidor  IGOR RODRIGUES DA COSTA, matrícula 248245, técnico judiciário de 1ª Instância, lotado no 
Juizado Especial da Fazenda Pública e Precatórias da Comarca de Gurupi - TO, ficará responsável pelo plantão das Comarcas 
descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 12h do dia 21 de 
outubro de 2022 às 11h59mim do dia 28 de outubro de 2022. 
§ 1º. O Escrivão plantonista poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 ?9954-5805. 
Art. 2º. Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e 
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum, bem como, são responsáveis pelo cadastro no 
sistema eGESP, das horas do servidor, magistrado e assessor Plantonistas, vinculados a sua Comarca, imediatamente ao 
término do Plantão Regional. 
Art. 3º. Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores e Juízas Diretoras dos Foros das Comarcas de Alvorada, 
Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins, para ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 4º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 DIAS 
Ação Penal n 0002174-90.2021.8.27.2726 
REU: LEONARDO BERNARDES DA SILVA 
Defensor: Defensoria Pública 
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ SABER, pelo 
presente edital com prazo de 60 dias, extraído dos autos de AP 0002174-90.2021.8.27.2726 em que figura como réu: 
LEONARDO BERNARDES DA SILVA, já qualificado nos autos, INTIMAR da SENTENÇA condenatória, parte final a seguir 
transcrita: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu LEONARDO BERNARDES DA SILVA, na 
pena de 07 meses e 15 dias de detenção, por ter praticado o crime previsto no artigo 147 e no art 331 do Código Penal. Em face 
da qualidade da pena prevista para o tipo penal ser de reclusão, da quantidade da pena aplicada, da observância das 
circunstancias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, parágrafo 3º, do CP, aplico o regime inicial de cumprimento de pena 
aberto. Cabe substituição para pena restritiva de direito, sendo a medida poderá ser mais útil à sociedade e ao réu, pelos 
mesmos motivos acima: 1. Aplico ao réu a pena de pagamento de prestação pecuniária a ser recolhida em conta judicial própria 
da Comarca de Miranorte, junto à Caixa Econômica Federal. Para fixar o valor, na forma dos princípios da proporcionalidade, da 
igualdade material e da segurança jurídica (LOPES; DOTTI, 1999, p. 362), conjugo os artigos 59, caput, última parte (princípios 
da suficiência e da necessidade), 45, parágrafo 1º, e 49, parágrafo 1º, todos no estatuto penal base. Dos cálculos impingidos de 
forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada, o resultado de 40 salários mínimos, que devem ser reduzidos em 20 
vezes para 02 salários mínimos, atualmente R$2.424,00, a ser destinada ao fundo de penas pecuniárias desta Comarca, em 
depósito judicial, que pode ser parcelado em até 12 prestações; sendo possível, na hipótese, a redução para o mínimo de 01 
salário mínimo, se comprovados, por meio do GGEM, ser o réu pessoa vulnerável socialmente, com a inclusão em medida de 
tratamento psiquiátrico e psicológicos ao uso de abuso de drogas, e/ou de curso profissionalizante, dentro da realidade do réu, a 
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ser indicado pelo GGEM e CEPEM. 2. Deve ainda manter o endereço atualizado; e não se mudar sem prévia autorização judicial, 
e ainda sempre que for chamado, inclusive por meio de whatsapp, email ou telefone celular, que deverá deixar a disposição, 
devidamente atualizado.  Ricardo Gagliardi, juiz de Direito. Miranorte, 17 de agosto de 2022 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00007735620178272739, proposta por, EUCLIDES FRACISCO ARAUJO, inscrito no CPF n. 
44903669149 e EUZIMAR ALVES CUNHA ARAUJO, inscrita no CPF n. 02616658127 em face de LUIZ FERNANDO 
CONSENTINI,  inscrito no CPF n. 01308293151, JOAO BATISTA CONSENTINI FILHO  inscrito no CPF n. 99426021191 e 
GRAZIELLE CONSENTINI,  inscrita no CPF n. 02726295100, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). 
Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) Por edital, os que se encontram em lugar incerto, além dos terce iros 
interessados, com prazo de 20 (vinte) dias (CPC, art. 259, inciso I).(...)”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou 
a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no 
Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 14 
de outubro de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00012256020218272728, proposta por, ERNANE BARBOSA DE ARAUJO, inscrito no CPF n. 
87438267172 e PRISCILLA OLIVEIRA LOPES DE ARAUJO, inscrito no CPF n. 013.476.041-70, em face de SONIA REGINA DA 
CUNHA PECLAT, inscrito no CPF n. 25120018149 e PAULO EDUARDO MENDES PECLAT,  inscrito no CPF n. 14580616120, e 
ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL DESCONHECIDO, dos 
termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto 
à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) Expedir 
edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como 
para citação daqueles que estão em local desconhecido. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da juntada 
do mandado de citação aos autos. Advirtam-nos de que a ausência de contestação acarretará a presunção de que verdadeiros 
os fatos alegados pela parte autora.(...)”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse  
expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma 
da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 14 de outubro de 2022. Eu, Luciana 
Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00012247520218272728, proposta por, RAMILSON BARBOSA DE ARAUJO, inscrito no CPF n. 
82076677100, em face de SONIA REGINA DA CUNHA PECLAT, inscrita no CPF n. 25120018149 e PAULO EDUARDO 
MENDES PECLAT,  inscrito no CPF n. 14580616120, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, 
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). 
Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: “(...) Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados 
incertos ou desconhecidos nos termos do art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. A 
contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da juntada do mandado de citação aos autos. Advirtam-nos de que a 
ausência de contestação acarretará a presunção de que verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.(...)”. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no 
Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca 
de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 14 de outubro de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) dias 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Usucapião n. 00026043620218272728, proposta por, HERMINIO FERREIRA HONORIO, inscrito no CPF n. 
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88088014115 e sua esposa BENIGNA FERREIRA LOPES, inscrita no CPF n. 30084679115, em face de Espólio de ARISTON 
BATISTA GAMA, representado pela inventariante, SOLANGE MARIA LUSTOSA GAMA DO AMARAL, inscrita no CPF n. 
01912844168, e ficam, neste ato, CITADOS POR EDITAL OS EVENTUAIS INTERESSADOS, INCERTOS OU EM LOCAL 
DESCONHECIDO, dos termos da presente ação e, para CONTESTAR, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 
confissão e revelia, quanto à matéria alegada pelo autor, na inicial, (art. 341 do CPC). Tudo conforme trecho do despacho a 
seguir transcrito: “(...) Expedir edital com prazo de 30 dias para citação de interessados incertos ou desconhecidos nos termos do 
art. 259, I, CPC. Bem como para citação daqueles que estão em local desconhecido. Citar por edital também os réus e os 
confinantes e cônjuges. A contestação deverá ser apresentada em 15 dias contados da citação, sob pena de revelia e presunção 
de veracidade dos fatos apresentados na inicial. (...)”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou a Juíza de Direito, 
que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no Fórum local e publicado 
na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 19 de outubro de 2022. Eu, 
Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
 

PALMAS 
2ª 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 00180781520198272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA 
FINALIDADE: O Juiz de direito, LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA?, vulgo “Bundão”, brasileiro, solteiro, estudante, nascido em 
31/01/2001, filho de Lucirene Lopes Rodrigues e Francisco José Pereira da Silva, inscrito no CPF sob o no 056.567.651-21, 
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 0018078-15.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: Trata-se de ação 
penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA, 
imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, 
os quais transcrevo, in verbis: [...] A denúncia foi recebida em 10/06/2019 (evento 4). Citado pessoalmente em 24/07/2019 
(evento 30), apresentou resposta à acusação no evento 35. Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do 
Código de Processo Penal, foi ratificado o recebimento da denúncia e determinada a inclusão em pauta para audiência de 
instrução e julgamento (evento 38). Em audiência de instrução e julgamento foi realizada em 10/08/2022, foram inquiridas as 
testemunhas Marcos Rodrigues Matos e Leandro Araújo Guimarães e dispensada a oitiva da vítima Vera Lúcia Jardim da Silva. 
Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do acusado (evento 70). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações 
finais orais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia e consequente condenação do acusado nos termos da 
denúncia. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição do réu, em virtude da não 
comprovação do dolo. Subsidiariamente, em caso de condenação, que seja aplicada a modalidade culposa ao denunciado. 
Vieram os autos conclusos. É, em síntese, o relatório. Decido. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os pressupostos processuais e 
as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da 
demanda. O crime de receptação está assim disposto no Código Penal: [...] A pretensão veiculada nesta ação é procedente. A 
materialidade restou comprovada pelo Inquérito Policial n. 0015790-94.2019.8.27.2729  (processo relacionado), mormente pelo 
Auto de Prisão em Flagrante n. 2972/2019, pelo Auto de Exibição e Apreensão (página 20, P_FLAGRANTE1 do evento 1 do IP 
relacionado), pelo Termo de Entrega/Restituição de Objeto (páginas 21 e 22, P_FLAGRANTE1 do evento 1 do IP relacionado), 
bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria também é certa e recai sem sombra de dúvidas sobre o acusado. 
Façamos uma análise do conteúdo probatório amealhado na fase instrutória: [...] Finda a instrução processual, concluo que a 
presente ação penal é procedente, sendo possível extrair do conteúdo probatório um decreto condenatório em desfavor do 
acusado, mas não pelo delito descrito na denúncia, e sim pelo crime do artigo 180, §3º, do Código Penal. Isto porque não restou 
comprovado que o réu sabia da origem ilícita do bem, o que é exigido para a configuração do crime de receptação dolosa, que 
somente ocorre quando provado o dolo direto. Nesta toada, o caso em testilha se amolda à modalidade, vez que o agente, ao 
receber a motocicleta, desconhecendo a origem do bem, pela condição de quem o ofereceu, deveria presumir que se tratava de 
proveito de crime, agindo assim com imprudência. Registre-se que o indivíduo conhecimento como “Macumba” é pessoa 
conhecida da polícia pela prática de crimes. Portanto, tal situação se amolda ao delito previsto no referido §3º, e não no caput do 
artigo 180. Ademais, as provas produzidas autorizam a certeza de que o réu se conduziu com vontade livre e consciente de 
perpetrar a conduta que se amoldam ao tipo penal descrito no artigo 180, §3º, do Código Penal, razão pela qual entendo ser o 
caso de desclassificação do delito de receptação dolosa para o crime de receptação culposa. Assim, conclui-se que o acusado 
realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, é imperioso o decreto condenatório. Com 
essas considerações, consoante os fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva 
do Estado para DESCLASSIFICAR E CONDENAR CARLOS DANIEL RODRIGUES DA SILVA, devidamente qualificado, dando-o 
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como incurso na prática delitiva prevista no artigo 180, §3º do Código Penal. Atendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 
do Código Penal Brasileiro, passo à dosagem da pena. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, 
analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta 
social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser 
considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a 
motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao delito; g) não há consequências comprovadas; h) não 
há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou 
seja, em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias 
agravantes ou atenuantes. Assim, mantenho a pena em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE 
AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Ausentes causas específicas de aumento ou diminuição, fixo a pena definitiva de CARLOS 
DANIEL RODRIGUES DA SILVA pelo crime de receptação culposa em 01 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa. Em 
observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime 
ABERTO. Não vejo necessidade de decretação da prisão cautelar, em razão do regime inicial imposto, bem como por entender 
inexistentes as hipóteses autorizadoras previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Concedo ao réu o direito de 
recorrer em liberdade. DISPOSIÇÕES COMUNS: Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena 
privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos (art. 44, §2º CP) consistente em: - Pagamento de prestação pecuniária 
equivalente a 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos. Inviável a aplicação do art. 77 do Código Penal. Isento o réu do 
pagamento das custas e despesas processuais, por ser assistido pela Defensoria Pública Estadual, sendo presumível sua 
hipossuficiência. O processo será encaminhado à SECRIM, para as intimações e demais providências previstas no Manual de 
Procedimentos Criminais do Tocantins. Oportunamente, após o trânsito em julgado, expeçam-se as guias de execução penal, 
bem como promovam-se os ofícios e anotações de praxe. Após, arquivem-se. Publicada e registrada pelo sistema. Intimem-se. 
Cumpra-se. Palmas/TO, data certificada no sistema". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 
20/10/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - 3º 
PUBLICAÇÃO 
Autos n.º:0004529-35.2019.8.27.2729  
Ação: Curatela 
Requerente: SANDRA JANE INOMATA 
Requerido(a):TYLER GUSTAVO INOMATA NUNES 
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 se processam os autos da ação supramencionada, a qual declarou a interdição 
de TYLER GUSTAVO INOMATA NUNES, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " SENTENÇA... POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de TYLER GUSTAVO INOMATA NUNES nomeando-lhe curadora a 
Sra. SANDRA JANE INOMATA, 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. 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 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 Arruda, Servidor 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:0000620-48.2020.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: IVONETE APARECIDA MENDES PEREIRA 
Requerido(a):GENACI GOMES MENDES 
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 GENACI GOMES MENDES, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
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SENTENÇA... POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de GENACI GOMES MENDES nomeando-
lhe curadora a Sra. IVONETE APARECIDA MENDES FERREIRA, 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 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 Silva Arruda, Servidor do Judiciário, que digitei e 
conferi. Palmas/TO, 19/10/2022.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 

4ª vara criminal execuções penais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00257711620208272729 
Juizo da 4ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: HELLEN THALONY RODRIGUES BARBOSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito ALLAN MARTINS FERREIRA, do Juizo da 4ª 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 a acusada HELLEN THALONY RODRIGUES BARBOSA, brasileira, solteira, inscrita no CPF nº 080.322.101-05, 
portadora do RG n° 1113463 SSP-TO, nascido aos 01/06/1999, filho de Pedra Rodrigues Brito e Manoel Barbosa Martins, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0025771-16.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1 – RELATÓRIO: Trata-se de Ação 
Penal Pública na qual o Ministério Público denuncia HELLEN THALONY RODRIGUES BARBOSA, CHARLES INÁCIO DE 
SOUSA e CRISTIANE DIOGENES DOS SANTOS como incursos no art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com 
arrimo nos fatos que seguem: [...] A denúncia foi recebida em 18/08/2020, nos moldes da decisão elencada no evento 44, 
momento em que fora determinada a inclusão do feito em pauta para audiência de instrução e julgamento. Em audiência de 
instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogadas as rés Cristiane Diógenes dos Santos e Hellen 
Thalony Rodrigues Barbosa. Quanto ao réu Charles Inácio de Sousa, embora regularmente citado e intimado, não compareceu à 
audiência, sendo declarado revel. Em alegações finais por memoriais o Ministério Público ratificou parcialmente a denúncia 
oferecida, requerendo a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico, e absolvição dos mesmos em relação ao delito de 
associação para o tráfico, por entender que não há provas da estabilidade associativa. A Defesa das rés Cristiane e Hellen 
requer a absolvição em relação aos crimes de tráfico e associação para o tráfico, com base na insuficiência de provas. A Defesa 
do réu Charles Inácio requer a sua absolvição com base na insuficiência de provas. É o relatório. Fundamento e decido.  2 – 
FUNDAMENTAÇÃO: Não havendo preliminares arguidas ou apreciáveis de ofício, passo ao exame do mérito. 2.2.- Mérito: Em 
atenção ao comando inserto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, passo à fundamentação, pois presentes as 
condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento regular do processo. Incumbe verificar se os autos fornecem 
elementos necessários e suficientes à comprovação da autoria e da materialidade dos delitos descritos na denúncia imputados 
aos réus. Para tanto, resta imprescindível o exame dos elementos probatórios colhidos nos autos, tanto na fase inquisitorial 
quanto em Juízo (CPP, art. 155). Do Crime de Tráfico: A ação dos imputados, nos termos da inicial, corresponde ao tipo do art. 
33 da Lei nº 11.343/2006, que assim define: [...] Basta, pois, para a consumação do ilícito, a prática de um dos verbos ali 
previstos (importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, 
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar etc.). A lei protege a saúde pública. A disseminação ilícita 
e descontrolada da droga coloca em situação de risco um número indeterminado de pessoas. [...] A materialidade do delito 
encontra-se estampada nos autos do Inquérito Policial nº 00232977220208272729, por meio do Auto de Exibição e Apreensão e 
Laudo Pericial Definitivo (evento 734 IP), os quais atestam a apreensão de 609 gramas de maconha. Tal substância é 
considerada ilícita nos termos da Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária (SVS/MS). As declarações das 
testemunhas, bem como dos réus, prestadas em Juízo, foram gravadas pelo sistema audiovisual, cujos áudios foram anexados 
nos autos após a realização da audiência. Quanto à autoria, colham-se os depoimentos dos Policiais que realizaram as 
diligências: [...] Conforme se extrai dos autos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no Setor Sul, nesta Capital, 
quando avistaram as denunciadas Cristiane e Hellen em atitude suspeita e, ato contínuo, realizaram a abordagem, logrando êxito 
em apreender duas porções de maconha em posse da ré Cristiane. Indagadas sobre a origem da droga, as rés declararam que 
havia mais no interior de sua residência, que ficava próximo dali. Após se dirigirem ao local indicado pelas rés como sendo sua 
residência, e obterem a permissão para ingresso no imóvel, os policiais encontraram 609 gramas de maconha, distribuídos em 
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38 porções, 01 bloco prensado envolvido em papel insufilme, 01 bloco envolvido em plástico vermelho, e 01 porção menor dentro 
de uma sacola de cor verde, além de R$ 310,00 reais em dinheiro. Após detida análise das provas colhidas na fase processual, 
em especial a prova testemunhal, verifico que a autoria delitiva restou suficientemente demonstrada somente em relação às rés 
Cristiane e Hellen. A ré Cristiane confirmou que estava traficando com a corré Hellen, há aproximadamente 01 (um) mês, versão 
corroborada pelas declarações prestadas pelos policiais responsáveis pelas prisões em flagrante. Por outro lado, a negativa de 
autoria apresentada pela ré Hellen não encontra amparo em nenhuma prova dos autos, revelando-se mera tentativa de se 
desvencilhar da responsabilização criminal de sua conduta delituosa. Quanto ao réu Charles, não há provas seguras de que 
soubesse da existência de droga na residência, e menos ainda que estivesse comercializando drogas. As provas indicam que o 
mesmo estava apenas de passagem, por alguns dias, na residência da ré Cristiane. Logo, não havendo provas suficientes de 
que tenha praticado o crime, deve ser beneficiado pela dúvida, absolvendo-se-lhe. Ficou consignado que as rés Cristiane e 
Hellen guardavam as drogas em sua residência, a fim de comercializá-las. O acervo probatório é robusto, e demonstra a prática 
do crime de tráfico de drogas pelas rés. Consigno, por oportuno, que a modalidade guardar/ter em depósito substâncias 
entorpecentes, de per si, como um dos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, caracteriza o referido crime. 
Patenteado desta forma que a droga se destinava ao consumo de terceiros, restando evidenciada sua deliberação livre e 
consciente de praticar a difusão ilícita de entorpecente, concorrendo para o fomento da dependência dos seus destinatários e 
atentando contra a saúde pública, posto estar referida substância prevista no rol proibitivo da Portaria 344/98 da ANVISA 
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), atualizada pela Resolução n. 98/2000. Nesse passo, a sistematização das provas 
trazem elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente convincentes e suficientes para a 
formação de um juízo de convicção seguro acerca da responsabilidade das denunciadas em transportar e distribuir drogas nesta 
Capital, sendo que suas condutas se enquadram perfeitamente no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Nota-se, conforme 
certidões encartadas no evento 211 dos autos, que as rés não registram condenação penal. Além disso, não há evidências de 
que integrem organização criminosa. Logo, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado, conforme estabelecido no artigo 33, § 4º 
da Lei n.º 11.343/06. Do Crime de Associação para o Tráfico: O delito de associação para o tráfico demanda, para sua 
configuração, que duas ou mais pessoas se unam a fim de cometer os crimes tipificados no artigo 33 e 34, ambos da Lei de 
Drogas. Exige-se, portanto, a comprovação da estabilidade e permanência do vínculo entre seus membros ou, caso contrário, 
estar-se-ia, diante de mero concurso de pessoas, o qual, como sabido, não foi erigido à categoria de delito autônomo na 
legislação pátria. [...] No presente caso, a investigação não foi capaz de demonstrar sem nenhuma dúvida que os acusados 
estavam unidos, de forma permanente, para a venda ilegal de drogas. Conforme demonstrado, a residência das rés Cristiane e 
Hellen funcionou como depósito das drogas, contudo, não há provas suficientes de que havia uma estabilidade associativa entre 
os acusados. Ainda que existam indícios da associação, não há prova segura que evidencie a materialidade e autoria do crime 
de associação para o tráfico, crime capitulado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06. 3 - DOS BENS APREENDIDOS: Consta nos 
autos de Inquérito Policial em apenso, no Auto de Exibição e Apreensão os objetos apreendidos, que estão melhores descritos 
(evento 01, IP) sendo, além das substâncias entorpecentes. Determino: a) A incineração das substâncias entorpecentes 
apreendidas, e destruição da balança de precisão, caso ainda não tenha ocorrido. b) Em relação aos aparelhos celulares 
apreendidos, determino a restituição aos proprietários, mediante apresentação de documentação que comprove tal condição, 
pois não há prova de que são produto de crime ou utilizados na prática delitiva; d) a perda dos valores em dinheiro, apreendidos, 
em favor do FUNAD, pois utilizada na prática delitiva; Quedando-se inertes, desde já autorizo a doação dos objetos para 
entidades previamente cadastradas na CEPEMA desta Comarca, devendo ser observado o critério necessidade/utilidade da 
instituição. Por fim, se restar certificado nos autos a inutilização dos referidos bens, autorizo a imediata destruição. 4 - 
DISPOSITIVO: Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão estatal constante da denúncia do evento 
01, pelo que CONDENO HELLEN THALONY RODRIGUES BARBOSA e CRISTIANE DIOGENES DOS SANTOS, como incursas 
no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, ABSOLVO o réu CHARLES INÁCIO DE SOUSA do crime capitulado no artigo 33, caput da 
Lei n.º 11.343/06, com base na insuficiência de provas, e ABSOLVO-OS do crime capitulado no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06, 
com base na insuficiência de provas. 5 - DOSIMETRIA DAS PENAS: PASSO À DOSAGEM DA PENA, EM CONFORMIDADE 
COM OS ARTIGOS 68 E 59 DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO, DO ARTIGO 42, DA LEI Nº 11.343/2006. DA RÉ HELLEN 
THALONY RODRIGUES BARBOSA: 1ª faseA culpabilidade: da acusada está explicitada nos autos, tendo agido de forma 
voluntária, consciente e livre, portanto, com dolo, sendo reprovável a sua conduta. Trata-se ademais, de agente imputável, 
sendo-lhe exigível um comportamento nos moldes elencados no ordenamento jurídico, eis que o mesmo tinha consciência que 
atuava de forma contrária (culpabilidade acentuada). A reprovabilidade, entretanto, é a normal à espécie. No que tange aos 
antecedentes, a posição majoritária da jurisprudência segue o posicionamento do STJ, no sentido de que apenas devem ser 
tidos como maus antecedentes aqueles processos criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado, desde que 
não sirva como reincidência, em homenagem ao princípio da presunção de inocência. Verifico que o denunciado não ostenta 
contra si condenação penal transitada em julgado. Conduta social. Aqui, devem ser examinados os elementos indicativos da 
inadaptação ou do bom relacionamento do agente perante a sociedade em que está integrado. A conduta social do acusado é o 
estilo de vida por ele seguido, no que tange ao seu comportamento com relação à sua família, aos vizinhos, em seu trabalho, 
bem assim com relação à sociedade como um todo. No caso em estudo, a conduta social do acusado não deve ser considerada 
como desabonadora, vez que não há qualquer prova nesse sentido. A personalidade. Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza 
Nucci (Código Penal Comentado, pg. 335) que analisa-se o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, como por 
exemplo a agressividade, preguiça, frieza emocional, sensibilidade acentuada, emotividade, passionalidade, bondade, maldade. 
A personalidade é normal, não tendente a majorar a pena. Os motivos do crime são os fatores psíquicos que levam a pessoa a 
praticar o fato delituoso. No contexto do art. 59 do CP, os motivos podem indicar tanto a causa que promoveu a atuação 
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criminosa, como a finalidade pretendida com a prática delitiva, “o motivo é o fator qualificativo da vontade humana, fornecendo o 
colorido indispensável à compreensão de qualquer conduta: existiu por quê? Para quê?”. Deve ser apontado também que todo 
crime possui algum motivo, pois ninguém age por agir, a não ser em casos de atos reflexos. Se alguém agiu motivando-se em 
aspectos negativos deve ter sua pena exasperada e, ao contrário, terá sua pena diminuída se atuou criminosamente por motivos 
nobres. No presente caso não há qualquer prova dos motivos que ensejaram a prática delitiva, não podendo a pena ser 
majorada por tal circunstância. As circunstâncias, diferentemente dos demais elementos, se referem ao fato criminoso e não ao 
seu autor e, portanto, são objetivas. As circunstâncias do crime não integram a estrutura do tipo penal, são elementos acidentais 
ou secundários, “como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e 
local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”, devendo ser levadas em consideração 
quando da fixação da pena. No caso, a pena não deve ser majorada. As consequências resumem-se nos efeitos decorrentes do 
crime, como exaurimento deste, em prejuízo da vítima, de seus familiares ou da sociedade, de natureza pessoal, moral, afetiva, 
patrimonial, social ou política, como “o sofrimento material e moral da vítima ou de seus dependentes em crimes violentos,”. Não 
devem ser confundidas com as consequências naturais do delito, que não devem ser utilizadas como fator de exasperação da 
pena, pois resultaria em bis in idem. No caso, as consequências foram as normais para o delito em análise. Comportamento da 
vítima. Trata-se de circunstância que determina que o magistrado, na dosagem da pena-base, analise se a vítima concorreu para 
a prática delitiva de algum modo. E, se ficar constatado que houve tal contribuição, deverá ser diminuída a pena. O Estado é o 
sujeito passivo primário. Secundariamente, as pessoas que recebem a droga para consumir. Logo, não o prejudica. Natureza e 
quantidade do produto. A natureza da substância entorpecente encontrada em poder da acusada não a prejudica. Fixo a pena 
base em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa. 2ª Fase: Não há atenuantes ou agravantes. Fixo a 
pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias multa. 3ª Fase: Reconheço o privilégio, 
conforme disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em face da primariedade e ausência de evidências de que a ré se dedique 
a atividades criminosas. Considerando que a ré mantinha elevada quantidade de droga depositada em sua residência a fim de 
comercializá-la, reduzo a pena em 3/5. Não há causa especial de aumento da pena. Fixo a pena em 02 (dois) anos  meses de 
reclusão e mais 200 (duzentos) dias multa. Pena de Multa: Verificando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal já 
analisados acima, bem como a situação financeira da acusada, fixo a pena de multa em 200 dias multa. Atribuo o valor mínimo 
possível ao dia multa, ou seja, um trigésimo do salário mínimo em vigor na época do fato (art. 49, § 1ª do CP), a ser atualizada 
quando da execução. Assim, torno definitiva a pena aplicada à ré HELLEN THALONY RODRIGUES em 02 (dois) anos de 
reclusão e mais 200 (duzentos) dias multa. [...] DOS REGIMES PRISIONAIS: Nos termos do artigo 33, §2º, c, do Código Penal, 
fixo às rés o regime inicial aberto. Faculto às rés o direito de recorrer em liberdade. Estão presentes os requisitos alinhados no 
art. 44 do Código Penal, pois a pena fixada é inferior a 04 anos e o réu é primário. Substituo a pena privativa de liberdade por 02 
(duas) restritivas de direitos: Prestação de serviços à comunidade; Comparecimento mensal à CEPEMA. Não é possível a 
aplicação da suspensão condicional. Não é possível a aplicação da suspensão condicional. 7. DISPOSIÇÕES FINAIS PARA OS 
SENTENCIADOS: Isento os acusados do pagamento das custas do processo, tendo em vista serem beneficiados pela 
assistência judiciária gratuita. Em relação aos bens apreendidos, cumprir determinação exarada em tópico próprio. Com o 
trânsito em julgado para ambas as partes, façam-se as comunicações de praxe, inclusive ao TRE e transitando em julgado para 
acusação formem-se autos de execução penal. Preencha os sistemas determinados pelo CNJ e CGJ". ALLAN MARTINS 
FERREIRA- Juiz de Direito." Palmas, aos 20/10/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais 

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 ELIENE JUREMA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 907.144.741-34, por estar em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0035688-93.2019.8.27.2729, que 
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20190017460, inscrita em 21/06/2018, referente ao 
MUL-OBR; 20190017461, inscrita em 21/06/2018, referente ao MUL-OBR; 20190017462, inscrita em 04/01/2019, referente ao 
IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 14.166,60 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta 
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, YASMIM 
FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 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 EDINA APARECIDA FERREIRA DE LIMA SILVA, CPF/CNPJ: 561.715.282-34, para tomar 
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ciência da sentença proferida no evento 24 dos autos da Execução Fiscal n° 0047550-27.2020.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN 
PINHEIRO, Matrícula 365525, 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 DOMINGOS PEREIRA MACHADO, CPF/CNPJ: 470.648.461-87, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0046717-
09.2020.8.27.2729, 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. 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, 
30 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 FERRO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CPF/CNPJ: 10.651.232/0001-63, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0045882-26.2017.8.27.2729 que lhe move 
o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 VIEIRA & DUARTE LTDA, CPF/CNPJ: 00.675.628/0001-97, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0045494-89.2018.8.27.2729 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, 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 NIVALDO ANDRIAO, CPF/CNPJ: 751.626.107-63, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0045023-
44.2016.8.27.2729, 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
22 de setembro de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de CLEBER DA SILVA ROCHA, CPF/CNPJ: 709.500.831-00, para que, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0002782-
89.2015.8.27.2729, 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 MARIA GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ: 674.465.907-34, para que, caso queira, no prazo 
de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0035380-28.2017.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 P & B COMERCIO ATACADISTA DE CARVAO LTDA, CPF/CNPJ: 08.893.812/0001-15 e 
de MONICA CRISTINA BORGES, CPF/CNPJ: 814.618.011-68, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha 
Embargos à Execução Fiscal nº 0030672-61.2019.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, 
da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado 
uma vez no Diário da 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 FERNANDA DO PRADO BORGES, CPF/CNPJ: 038.952.481-69, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0030672-
61.2019.8.27.2729, 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, 21 de setembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de SANDRA LUIZA DE MELO CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 355.485.921-49, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0030312-05.2014.8.27.2729, 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, 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 
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2018), determina a INTIMAÇÃO de ANAMBERG DE GUSMOES PEREIRA CIRQUEIRA, CPF/CNPJ: 18.901.722/0001-82, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 0041520-73.2020.8.27.2729, 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. 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, 
30 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 MARCIO LEITE FERRAZ, CPF/CNPJ: 690.549.671-53, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0039217-
62.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 MEIRIANI DE FATIMA GOUVEIA MACEDO, CPF/CNPJ: 450.390.891-04, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0039146-60.2015.8.27.2729 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, 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 SERAFIM CERQUEIRA DA ROCHA, CPF/CNPJ: 093.327.741-53, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5012069-59.2013.8.27.2729, 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, 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 RAIMUNDA SARMENTO SILVA, CPF/CNPJ: 891.390.111-00, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5011560-
31.2013.8.27.2729, 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, 14 de outubro de 2022. 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5292 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 2022 29 

 

 
 

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 CIRILO TEIXEIRA DO NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 151.268.463-53, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 101 dos autos da Execução Fiscal n° 5011000-89.2013.8.27.2729 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, 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 RAIMUNDO NIVALDO DE ARAUJO, CPF/CNPJ: 187.737.451-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 82 dos autos da Execução Fiscal n° 5009485-87.2011.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 GEOVANI CABRAL BARBOSA, CPF/CNPJ: 815.481.921-04, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0018087-
79.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, 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 RITA MIRANDA DO NASCIMENTO COSTA, CPF/CNPJ: 183.581.103-59, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 61 dos autos da Execução Fiscal n° 5007126-96.2013.8.27.2729 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, 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 LUCAS FRIOS EIRELI, CPF/CNPJ: 04.437.295/0001-19, para que, caso queira, no prazo 
de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0016932-07.2017.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO 
TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 23 de setembro de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de NIVANI ROSA DA SILVA, CPF/CNPJ: 643.911.241-49 e de JOSÉ DE ARAUJO 
FILHO, CPF/CNPJ: 158.930.731-34, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5000410-39.2002.8.27.2729, 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, 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 LUCAS MARTINS MOREIRA NETO, CPF/CNPJ: 499.247.531-00, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0015440-48.2015.8.27.2729, 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 PAULO ROBERTO GONÇALVES OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 292.842.791-00, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5003039-05.2010.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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 ALMEZI RODRIGUES LOUSEIRO, CPF/CNPJ: 811.670.911-91, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 65 dos autos da Execução Fiscal n° 0014913-62.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 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 EDNA BENVINDO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 08.247.501/0001-89, por estar em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0014792-97.2017.8.27.2729, que 
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20170000424, inscrita em 05/02/2014, referente ao 
TLF - TX; 20170000425, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF - TX; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 890,85 
(oitocentos e noventa reais e oitenta e cinco 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. E, para que ninguém possa alegar 
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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, 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 DANNIEL BRUNO DE QUEIROZ ARANTES, CPF/CNPJ: 001.238.681-22, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0014407-52.2017.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 DAYANY BORGES DE SOUZA GOMES, CPF/CNPJ: 041.875.671-60, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0014319-48.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 CARLOS ROBERTO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 339.202.571-20, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5002445-
88.2010.8.27.2729, 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 ALIRYO NUNES DURAES FILHO CONFECCOES, CPF/CNPJ: 06.862.674/0001-
81, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0013724-78.2018.8.27.2729 
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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 30 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 ALIRYO NUNES DURAES FILHO, CPF/CNPJ: 223.802.208-24, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0013724-
78.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
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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, 30 de 
setembro de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina 
a CITAÇÃO de IVANILDO SOUSA TEIXEIRA, CPF/CNPJ: 654.384.773-53, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0047879-73.2019.8.27.2729, 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) 20190018063, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190018064, inscrita em 06/03/2017, referente 
ao IPTU; 20190018065, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.262,86 (um 
mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta 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, 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 DENNER DANYLO MENDONÇA CABRAL, CPF/CNPJ: 698.160.421-34, por estar em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0034640-02.2019.8.27.2729, 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)20190016324, inscrita em 21/06/2018, referente ao ISS-AF-NL; 20190016325, inscrita em 
31/01/2018, referente ao ISS-NFSE; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 19.625,99 (dezenove mil, seiscentos e vinte 
e cinco reais e noventa 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, ANA VITORIA 
CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 06 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 BRUNA TRANSPORTES E MUDANÇAS LTDA, CPF/CNPJ: 10.262.485/0001-45, por estar em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0032828-85.2020.8.27.2729, 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) J-2621/2019, inscrita em 09/08/2019, referente ao PROCON; cujo valor à época do 
ajuizamento era de R$ 11.965,13 (onze mil, novecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do 
artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar 
perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, 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 WIRLANE RABELO CUNHA, CPF/CNPJ: 296.858.421-91, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5002606-35.2009.8.27.2729, 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 
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Ativa nº(s) A-1666/2008, inscrita em 23/06/2008, referente ao ICMS; A-1667/2008, inscrita em 23/06/2008, referente ao ICMS; 
cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 11.999,92 (onze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa 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, 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 SEMINARIO TEOLOGICO BATISTA DE PALMAS, CPF/CNPJ: 03.032.914/0001-22, por estar em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0013495-79.2022.8.27.2729, 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) 20220003353, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20220003354, inscrita em 
12/01/2022, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 64.991,30 (sessenta e quatro mil, novecentos e 
noventa e um reais e trinta 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 CPN CONSTRUTORA PORTO NACIONAL EIRELI, CPF/CNPJ: 37.355.534/0001-40, por estar em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011652-79.2022.8.27.2729, 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) 20220002119, inscrita em 09/03/2022, referente ao TXS-COLIXO; 20220002152, inscrita em 
11/03/2022, referente ao ISS-NFSE; 20220002153, inscrita em 11/03/2022, referente ao TLF - TX; 20220002157, inscrita em 
11/03/2022, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 118.481,79 (cento e dezoito mil, quatrocentos e 
oitenta e um reais e setenta 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, 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 DRAGA MINAS EXTRAÇÃO DE PEDRA LTDA, CPF/CNPJ: 00.797.075/0001-45, por estar em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0011367-86.2022.8.27.2729, 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) 20190001190, inscrita em 06/03/2017, referente ao TLF - TX; 20190001191, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190001192, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20220002059, inscrita em 
12/01/2022, referente ao IPTU; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 26.728,05 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e 
oito reais 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. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a CITAÇÃO de ELIENE JUREMA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 907.144.741-34, por estar em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0035688-93.2019.8.27.2729, que 
lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS – Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) 20190017460, inscrita em 21/06/2018, referente ao 
MUL-OBR; 20190017461, inscrita em 21/06/2018, referente ao MUL-OBR; 20190017462, inscrita em 04/01/2019, referente ao 
IPTU REV; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 14.166,60 (quatorze mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta 
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, YASMIM 
FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de outubro de 2022. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de ALDAIR DIAS DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 769.240.681-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 101 dos autos da Execução Fiscal n° 0000591-37.2016.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 14 de outubro de 2022. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Prazo: 03 vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 3ª 
Publicação 
Autos: 0004404-27.2020.8.27.2731  - Ação de interdição 
Requerente: Maura da Silva Machado 
Advogada: Dra Isakyana Ribeiro de Brito Sousa – Defensora Pública 
Requerido: Marcelo da Silva Machado 
Advogada: Dra Itala Graciella Leal de Oliveira – Defensora Pública 
Hélvia Túlia Sandes Pedreira, MMª Juíza da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este juízo e cartório se processaram uma ação de 
interdição ajuizada sob o nº 0004404-27.2020.8.27.2731 requerida por MAURA DA SILVA MACHADO ABREUem face de 
MARCELO DA SILVA MACHADO, onde foi decretada por sentença a interdição do requerido nos termos da sentença a seguir 
transcrita: SENTENÇA: 1. Relatório. MAURA DA SILVA MACHADO ABREU ajuizou a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em 
face de MARCELO DA SILVA MACHADO. Pede a autora seja o requerido submetido à curatela, bem assim seja ela nomeada ao 
cargo de curadora. Para tanto, argumenta, em síntese, que: a) é irmã do interditando; b) o interditando convivia com sua genitora 
até a época de seu passamento, ocorrido em 18/01/2018; c) posteriormente passou a residir com uma das irmãs que reúne 
melhores condições em assisti-lo e cuidar, uma vez não possuir condições de exercer os atos da vida civil, pois como se 
constata de laudo médico anexo, é portador de Patologia Mental, CID 10- F71,ou seja, é portador de retardo mental moderado, 
comprometendo significativamente seu comportamento, requerendo constante vigilância, tem dependência de terceiros para 
exercícios de atividades rotineiras, inclusive junto ao INSS, já que recebe benefício previdenciário. Sem condições de se cuidar 
sozinho. Instruindo o pedido vieram os documentos pessoais das partes (DOC PESS3, DOC PESS4 e DOC PESS6), laudo 
médico (DECL7) e certidão de óbito da genitora (CERTOBT8). Curatela provisória indeferida (ev.7). Foi solicitado o estudo do 
caso pela Equipe Multidisciplinar, os quais constam dos eventos 24 e 25. O requerido foi citado (ev. 52) e quedou-se inerte 
(ev.54), razão pela qual foi-lhe nomeada uma curadora especial, a qual ofereceu contestação, pugnando pela improcedência do 
pedido (ev. 57). Foi realizada perícia médica (ev.77). O autor pede o julgamento do feito, reiterando os pleitos da inicial (ev. 98). 
Instado, o Ministério Público aviou parecer manifestando-se pela procedência do pedido inicial (ev.97). É o relatório. Decido. 2. 
Fundamentação. Considerando o procedimento especial aplicável à espécie (art. 747 e seguintes, do Código de Processo Civil), 
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o feito comporta julgamento. Assim sendo, avaliando inexistirem preliminares a serem analisadas e estando presentes as 
condições da ação e os pressupostos de existência e de desenvolvimento válido e regular do processo, passo a análise do 
mérito. Impede verificar a existência de causa extraordinária suficiente para submeter-se o requerido à interdição parcial, bem 
assim se a autora reúne as condições mínimas necessárias para exercer o múnus de curadora. 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 atos relacionados 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”. No caso em tela, o requerido MARCELO DA SILVA MACHADO deve realmente ser interditado, pois a 
PERÍCIA MÉDICA concluiu, segundo os quesitos formulados, que o requerido é portador de retardo mental de grau moderado a 
grave e transtornos mentais consequentes a doença ou disfunção cerebral (CID 10: F71/72 e F06.9), o que o torna totalmente 
incapaz para os atos da vida civil, sendo a anomalia incurável (ev.77). Diante, pois, das observações do psiquiatra, 
especialmente o fato de o requerido ser totalmente dependente de terceiros, afigura-se necessário submetê-lo à curatela, para 
tutela de seus próprios interesses. Quanto à pessoa da curadora, 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, segundo o estudo 
apresentado pela Equipe Multidisciplinar (evs. 24 e 25). 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 há tempos a autora vem auxiliando para que sejam proporcionados ao requerido 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. ACOLHO o pedido inicial, 
assim RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço 
para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido MARCELO DA SILVA MACHADO para exercer pessoalmente os 
atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR-LHE a autora MAURA DA 
SILVA MACHADO ABREU como sua CURADORA DEFINITIVA. 2. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas 
e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido 
do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, 
e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no 
sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá 
por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes da interditada e do 
curador, a causa da interdição e os limites da curatela. Após o trânsito em julgado, 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$ 
1.100,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência 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, em atendimento ao artigo 7° da Portaria n° 372 de 03 de março de 2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos à Contadoria Judicial Unificada, haja vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Expeça-se o 
necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Paraíso do Tocantins/TO, data certificada pelo sistema. Dado e passado nesta cidade e 
comarca aos 20/10/2022; Eu_______________Miguel da Silva Sá Técnico Judiciário digitei e imprimi. CERTIDÃO: Certifico e 
dou fé que nesta data publiquei uma via deste no placar do Fórum Local. Em _____/_______/______Porteira dos Auditórios 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias)  
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº 0002305-78.2020.8.27.2733, AÇÃO: Ação Popular, REQUERENTE: MILENA VITÓRIA DOS SANTOS FREITAS 
OLIVEIRA, REQUERIDO: FRANKLIN OLIVEIRA DA COSTA, brasileiro, titular da CIRG n. 910.932 SSP/TO, inscrito no CPF sob 
n. 021.546.881-36, FINALIDADE: Proceder a Citação de FRANKLIN OLIVEIRA DA COSTA, brasileiro, titular da CIRG n. 910.932 
SSP/TO, inscrito no CPF sob n. 021.546.881-36, residente lugar incerto e não sabido, para no prazo de 30 (trinta) dias dos 
termos da presente ação e para, querendo, contestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem tidos como verdadeiro os 
fatos narrados na inicial. DESPACHO: ... DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que caso 
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comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 
05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (NCPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 
(trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do CNJ (NCPC, art. 257, II). Em caso de não 
comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do NCPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, 
CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo legal (NCPC, art. 186). CERTIDÃO- Certifico e dou fé que afixei o Edital no 
Placard do Fórum local. Pedro Afonso-TO, 20/10/2022. Leize Maria Saraiva de Azevedo – Servidora Judiciária-Matrícula 353553 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
  

PALMAS 
6ª Vara Civel 

 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0023798-31.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: DIEGO AFONSO RIBEIRO 
RÉU: AFONSO ALIMENTACAO SAUDAVEL EIRELI ME 
EDITAL Nº 5633321 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssima Senhora Doutora RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juiza de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, 
no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0023798-31.2017.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
BANCO BRADESCO S.A., em desfavor de DIEGO AFONSO RIBEIRO e AFONSO ALIMENTACAO SAUDAVEL EIRELI ME, e 
que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada, na pessoa de seu avalista DIEGO AFONSO RIBEIRO, atualmente 
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 
03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do 
débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a 
causa de R$ 74.171,21 (setenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e vinte e um centavos). Fica ADVERTIDA a parte 
EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho 
do evento 91. 
OBSERVAÇÕES: O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar 
ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, 
na forma da lei. Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao 
inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: 
eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o 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 5633321v3 e do código CRC 94f13b23. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
 

PALMAS 
3º Vara Cível 

 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0011977-25.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: ATACADO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA 
RÉU: NUTRI BRASIL EIRELI 
EDITAL Nº 6503457 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito da 3ª 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 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0011977-25.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por ATACADO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CV LTDA em desfavor de NUTRI BRASIL EIRELI, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
parte Requerida NUTRI BRASIL EIRELI, CNPJ: 69626349000130, 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 78. 
OBSERVAÇÕES: 
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O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link:  eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br) . Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir 
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente 
de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de 
consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 168266188020 para acesso integral. Eu, Samuel Alves de 
Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e atesto ser 
autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, 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 6503457v2 e do código CRC db14d9d0. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 30/9/2022, às 14:10:38 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

Portaria Nº 2525, de 20 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO disposto na Resolução TJTO n. 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa n. 7, de 09 de março 
de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000013185-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM para, em regime de mutirão, por meio da 2ª etapa 
do Projeto Mutirãozinho, auxiliar nos julgamentos (decisões e sentenças), despachos e na prática de atos cartorários, dos 
processos previamente selecionados e dos embargos de declaração, no período de 1 de outubro a 16 dezembro de 2022, nas 
seguintes unidades judiciais: 

I - 1ª Vara Cível de Palmas;  
II - 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional;  
III - 3º Juizado Especial da Comarca de Palmas;  
IV - Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Colinas do Tocantins; e  
V - 1º Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Araguaína. 

Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Jean Fernandes Barbosa de Castro, Nassib Cleto Mamud, 
Jorge Amâncio de Oliveira, Ricardo Ferreira Leite e Vandré Marques e Silva, para, sem prejuízo de suas funções e sem prejuízo 
da manutenção e melhoria dos índices de desempenho de suas unidades judiciárias, auxiliarem na realização dos trabalhos de 
que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1 de outubro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3271/2022, 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 2022/127898 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Viviane Rosa Martins, PSICOLOGIA, Matrícula 990294, o valor de R$ 766,63, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Araguatins-TO, no 
período de 17/10/2022 a 19/10/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, conforme processos: 0004238-
29.2018.8.27.2710 e 0001898-92.2016.8.27.2707.  

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 3272/2022, 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 2022/127886 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elizangela Luciano da Silva, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990486, 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 Aurora do 
Tocantins-TO para Lavandeira-TO, no período de 25/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 00008671620228272743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3273/2022, 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 2022/127881 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Vanessa Roberta Dias Medeiros, Matrícula 365567, o valor de R$ 459,98, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Dois Irmaos do 
Tocantins-TO para Caseara-TO, no período de 26/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 0000692-76.2021.8.27.2704.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3274/2022, 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 2022/127880 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Adriana Machado Bueno, Matrícula 990259, 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 Colinas do 
Tocantins-TO, no período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0003521-08.2018.8.27.2713.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3275/2022, 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 2022/127877 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Suiane de Godoi Souza, PSICOLOGIA, Matrícula 990036, 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 
Zona Rural-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00005494420228272707.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3276/2022, 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 2022/127993 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Douglas Mendes dos Santos, Matrícula 360251, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Duere-TO, no período de 07/10/2022 a 07/10/2022, com a 
finalidade de apoio à Oficial de Justiça Christyanne de Oliveira Silva em Cumprimento de Mandado de Condução Coercitiva nº 
6427504 , e ao Oficial de Justiça Wellington Ferreira, em Cumprimento de Mandado de Condução Coercitiva nº 6281166 e 
Mandado de Condução Coercitiva nº 6119384.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Lucilayne Nery da Silva Amaral, Matrícula 360253, o valor de R$ 56,88, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Duere-TO, no período de 07/10/2022 a 07/10/2022, com a 
finalidade de apoio à Oficial de Justiça Christyanne de Oliveira Silva em Cumprimento de Mandado de Condução Coercitiva nº 
6427504 , e ao Oficial de Justiça Wellington Ferreira, em Cumprimento de Mandado de Condução Coercitiva nº 6281166 e 
Mandado de Condução Coercitiva nº 6119384.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3277/2022, 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 2022/127874 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rita Rodrigues Barros de Sousa, Matrícula 990345, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para Tupirama-
TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 0001197-
77.2021.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3278/2022, 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 2022/127996 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Douglas Mendes dos Santos, Matrícula 360251, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Alianca do Tocantins-TO, no período de 11/10/2022 a 11/10/2022, 
com a finalidade de apoio à Oficial de Justiça Jean Alves Guimarães, em Cumprimento de Mandado de Condução Coercitiva nº 
6488746.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3279/2022, 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 2022/127871 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rita Rodrigues Barros de Sousa, Matrícula 990345, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para Zona Rural-
TO, no período de 23/10/2022 a 23/10/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógica, determinado no processo 0001197-
77.2021.8.27.2723.  

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 3280/2022, 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 2022/127869 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jordana Paula Fideles Silva, Matrícula 990087, 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 Colmeia-TO para Zona Rural-TO, no período de 
24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001395-40.2022.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3281/2022, 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 2022/127864 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Cleane Rodrigues Pereira Olimpio, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 992607, o 
valor de R$ 459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento 
especial, determinado nos processos: 0003692-46.2020.8.27.2728, 0000399-97.2022.8.27.2728 e 0001009-70.2019.8.27.2728.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3282/2022, 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 2022/127990 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Douglas Mendes dos Santos, Matrícula 360251, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Cariri do Tocantins-TO, no período de 06/10/2022 a 06/10/2022, 
com a finalidade de Acompanhamento de inspeção Carcerária em apoio ao Magistrado Dr. Gerson Fernandes Azevedo -Vara de 
Execuções Penais - Fórum da Comarca de Gurupi-TO (Ofício n. 34/2022-GAB/VEP). Conforme SEI 22.0.000004239-4; evento 
4635302.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3283/2022, 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 2022/126891 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 1.300,78, 
relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 03/10/2022 a 
08/10/2022, com a finalidade de escolta e segurança pessoal do Sr. Presidente do TJTO de Araguaína a Palmas e de Palmas a 
Araguaína no período de 03/10 a 08/10/2022. Conforme SEI 22.0.000004239-4, Evento 4606116.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Adilson Soares Paula, Matrícula 363773, o valor de R$ 1.300,78, relativo ao 
pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 03/10/2022 a 08/10/2022, 
com a finalidade de escolta e segurança pessoal do Sr. Presidente do TJTO de Araguaína a Palmas e de Palmas a Araguaína no 
período de 03/10 a 08/10/2022. Conforme SEI 22.0.000004239-4, Evento 4606116.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3284/2022, 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 2022/127876 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Gilvânia Pereira Lima, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 357542, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro 
Afonso-TO para Recursolandia-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 0000643-41.2022.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3285/2022, 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 2022/126665 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Valteir Antonio da Silva, Matrícula 361911, o valor de R$ 573,73, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas 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 Araguacema-TO, no período de 03/10/2022 a 
05/10/2022, com a finalidade de Análise e Vistoria de Segurança Institucional, objetivando realizar levantamento das condições e 
possibilidade de restabelecer o funcionamento dos sistemas de alarme e cerca elétrica nas 02 (duas) Unidades (Araguacema/TO 
e Araguaçu/TO).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3286/2022, 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 2022/126727 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Oswaldo Marques Pimentel Filho, Matrícula 357415, o valor de R$ 56,88, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 03/10/2022 a 
03/10/2022, com a finalidade de acompanhamento do Diretor financeiro em deslocamento de Palmas a Araguaína dia 
29/09/2022, para participar de reunião naquela cidade. Conforme SEI 22.0.000004239-4, Evento 4600087.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3287/2022, 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 2022/127947 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lauana Paula Barbacena Garcia, PSICOLOGIA, Matrícula 356701, 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 21/10/2022 a 21/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 00021278220228272726.  

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 3288/2022, 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 2022/127872 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 356488, o valor de 
R$ 459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de 
Goiatins-TO para Zona Rural-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo: 00028701820198272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3289/2022, 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 2022/127905 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Fernanda da Silva Fragoso, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 356409, o valor 
de R$ 459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de 
Filadelfia-TO para Babaculandia-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de Realizar estudo social, 
determinado no processo 0017116-56.2022.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3290/2022, 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 2022/127910 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria de Oliveira do Nascimento, Matrícula 356196, 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 Arraias-TO para 
Conceicao do Tocantins-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00001816320218272709.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3291/2022, 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 2022/127862 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Aryelle Silva Conceição, Matrícula 355661, o valor de R$ 459,98, relativo ao 
pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para 
Recursolandia-TO, no período de 23/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0000643-41.2022.8.27.2723.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3292/2022, 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 2022/128032 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Juliano Ferreira dos Santos, Matrícula 353279, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para Palmas-TO, no período de 18/10/2022 a 18/10/2022, com 
a finalidade de realização de diligências nos termos requisitados pelo SEI 22.0.000033786-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3293/2022, 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 2022/127915 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wildemberg Gomes Botelho, Matrícula 353241, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Goiatins-TO, no período de 06/10/2022 a 06/10/2022, com a 
finalidade de conduzir servidores da Justiça Restaurativa à Goiatins/TO, conforme acostado no processo SEI nº 22.0.000007508-
0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3294/2022, 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 2022/127931 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Jose William Barros Ramos, Matrícula 353011, o valor de R$ 56,88, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Santa Fe do Araguaia-TO, no período de 18/10/2022 a 
18/10/2022, com a finalidade de conduzir servidores da Justiça Restaurativa, conforme acostado no processo SEI nº 
22.0.000007508-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2509/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 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 400/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000027609-3, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa E C d?a Silva Comércio e Serviços - ME, que tem objeto a aquisição de aparelhos de ar 
condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Mario Sergio Loureiro Soares, matrícula 352204, como gestor do contrato nº 400/2022 e, a servidora 
Aline Aragão Ishizawa, matrícula 233558, como substituta, o para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecer as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa 
execução. 
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 
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Portaria Nº 2510/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 19 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, de 23 de junho de 2021, que dispõe acerca das normas de 
administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Criar Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata o contrato nº 400/2022, referente ao 
Processo Administrativo 22.0.000027609-3, celebrado por este Tribunal de Justiça e a empresa E C d?a Silva Comércio e 
Serviços - ME, que tem objeto a aquisição de aparelhos de ar condicionados, (evaporadora e condensadora), para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Lindomar José da Cunha, matrícula 35223; 
II - Miguel Cardoso de Oliveira, matrícula 198524 ; e 
III - Moredson Mendenha de Abreu Almas, matrícula 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2493/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, 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 disposto no art. 117 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; 
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 457/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000030429-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Said Locação de Equipamentos para Tradução Simultânea e Sonorização Ltda - ME, que tem 
por objeto a 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. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 457/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do artigo 117 da Lei nº. 
14.133/2021, 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 DIÁRIAS Nº 3295/2022, de 20 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 2022/128091 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Lucimar dos Santos, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 992258, 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 20/10/2022 a 20/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 0038967-82.2022.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3296/2022, de 20 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 2022/128088 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Monica Carneiro de Araujo, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990513, o valor 
de R$ 766,63, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 19/10/2022 a 21/10/2022, com a finalidade de realizar entrevista de depoimento 
especial, determinada no processo 0003442-80.2020.8.27.2738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3297/2022, de 20 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 2022/128115 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Neusilene Arruda Campos, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990430, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-TO para 
Itaguatins-TO, no período de 30/10/2022 a 31/10/2022, com a finalidade de realizar audiência de depoimento especial, determinada no 
processo 0001303-10.2018.8.27.2712.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3298/2022, de 20 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 2022/128066 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Alynne Ferreira Rocha, Matrícula 990286, 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 Miracema do Tocantins-TO para 
Lajeado-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00006264220228272743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3299/2022, de 20 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 2022/128116 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana de Sousa César Gama, Matrícula 365875, 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 28/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0001119-19.2022.8.27.2743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3300/2022, de 20 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 2022/128107 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Antônia Alice Silva Moreira, Matrícula 365874, 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 Augustinopolis-TO para Zona Rural-
TO, no período de 21/10/2022 a 21/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003479-31.2019.8.27.2710.  

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 3301/2022, de 20 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 2022/128130 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Diogo Silva Carvalho, Matrícula 365017, o valor de R$ 670,18, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 96,45, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Gurupi-TO para Palmas-TO, no período de 21/10/2022 a 23/10/2022, 
com a finalidade de conduzir o veículo Van tipo Furgão à Palmas para revisão periódico no sistema elétrico fotovoltaica, 
conforme processo SEI 22.0.000020504-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3302/2022, de 20 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 2022/128103 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Joseane Aves Fideles, PSICOLOGIA, Matrícula 358700, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Dianopolis-
TO para Natividade-TO, no período de 25/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinada no processo 0000561-32.2021.8.27.2727.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3303/2022, de 20 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 2022/128090 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elidean Alves da Rocha, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 357279, 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 Taguatinga-TO 
para Ponte Alta do Bom Jesus-TO, no período de 24/10/2022 a 24/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 00010096920218272738.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3304/2022, de 20 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 2022/128093 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Ricardo Lustosa da Costa Silva, PSICOLOGIA, Matrícula 357247, 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 Goiatins-TO 
para Campos Lindos-TO, no período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo: 00010395520228272743.  

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 Nº 2500/2022 - 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 22.0.000018032-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Constituir Comissão para recebimento dos bens materiais de consumo para atender as demandas nas Práticas 
Integrativas e Complementares (PICs) e pilates do setor de fisioterapia, via Centro de Saúde 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: 
Luciene Irene Duarte Rodrigues Araújo, matrícula nº 352338 - CESAU; 
Regiane Rodrigues Peixoto, Matrícula 354622, - CESAU e 
Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula 352416, (DPATR). 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 40/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 165/2022 
PROCESSO 22.0.000029872-0 
CONTRATO Nº 454/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Lemes e Antunys Ltda – ME 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a aquisição de materiais promocionais necessários à divulgação de 
campanhas de caráter institucional, para atender as demandas do Centro de Comunicação Social – CECOM. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 4.866,00 (quatro mil oitocentos e sessenta e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185   
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000030743-6     
CONTRATO Nº 460/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Unicarh Apoio Adminitrativo – EIRELI 
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Módulo VI – Atualização Processual e Aperfeiçoamento em Avaliação 
de Bens Imóveis à Luz do Novo CPC, do curso Formação e Atualização para Cumpridor de Mandados e Avaliador de Bens – 
2022, para servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, Ead. 
VALOR: O deste Contrato é de R$ 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais), incluídos todos os valores de 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: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022 
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EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000008187-0     
CONTRATO Nº 458/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Oracle do Brasil Sistemas – Ltda 
OBJETO: Contratação de serviços de suporte técnico com direito a atualização de versão do Sistema de Gerenciamento de 
Banco de Dados (SGBD) – Oracle, conforme as especificações e quantidades estabelecidas neste Contrato, pelo período de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado, objetivando atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 58.039,38 (cinquenta e oito mil trinta e nove reais e trinta 
e oito centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de outubro de 2022, podendo, por 
interesse do CONTRATANTE, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a sua duração a 48 (quarenta e oito 
meses) meses, conforme disposto no artigo 57, IV, da Lei n° 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.126.1145.4231 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.40 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000032222-2 
CONTRATO Nº 461/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Sidney Soares de Sousa 
OBJETO: Contratação de instrutor para ministrar o curso Endomarketing, para servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense e 
de órgãos parceiros da ESMAT, modalidade presencial, referente à Pós-Graduação Lato Sensu em Comunicação Jurídica 
Estratégica na Era Digital. 
VALOR: O valor deste Contrato é de R$ 8.750,00 (oito mil, setecentos e cinquenta reais), para a realização do curso, incluídos 
todos os valores referentes a honorários e os impostos que correspondem ao CONTRATADO. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 204/2020 
PROCESSO 20.0.000025276-0 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Jean Nunes Ribeiro Araújo 
OBJETO: Prorrogação da vigência do Contrato nº 204/2020, por mais 24 (vinte e quatro) meses e a inclusão de obrigações 
pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 204/2020, por mais 24 (vinte e quatro) meses, ou seja, pelo 
período de 13/11/2022 a 12/11/2024, perfazendo um total de 48 (quarenta e oito) meses, com fulcro na Lei Estadual nº 2098, de 
2009. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
 NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
 FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022.     
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Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 444/2022 
PROCESSO 22.0.000033301-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Craudete Markus 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 
 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 494/2021 
PROCESSO 21.0.000026420-0 
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Tatiana Gomes Murici 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, a assistente social TATIANA GOMES MURICI da 
prestação de serviços na especialidade de serviço social destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e cidade de Araguaína, 
com fulcro na alínea c, da Cláusula Nona do Termo de Credenciamento nº 494/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 
 

 
EXTRATO DE TERMO DE DESCREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 105/2022 
PROCESSO 22.0.000006213-1     
DESCREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
DESCREDENCIADA: Katia Cristina Alves da Silva Simões 
OBJETO: Fica DESCREDENCIADA, a partir da assinatura deste Termo, KATIA CRISTINA ALVES DA SILVA SIMÕES da 
prestação de serviços de CONCILIADORA e MEDIDORA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Arraias, com fulcro no subitem 8.1.3 da 
Cláusula Oitava do Termo de Credenciamento nº 105/2022. 
DATA DA ASSINATURA: 20 de outubro de 2022. 

 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1544/2022, de 19 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GOIATINS, 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 MARAÍNA MOREIRA DA COSTA, matrícula nº 358131, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 17 a 31/10/2022, a partir de 17/10/2022 até 31/10/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 15/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Gilson Coelho Valadares 
Diretor do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1545/2022, de 20 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 NAURA STELLA BEZERRA DE SOUZA CAVALCANTE, matrícula nº 352658, relativas 
ao período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 20/10 a 18/11/2022, a partir de 20/10/2022 até 18/11/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 18/11 a 17/12/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
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Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA 
Dr. OCÉLIO NOBRE DA SILVA 
Dr. MANUEL DE FARIA REIS NETO  

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

Drª. ROSA MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI 
Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS 
 

TRIBUNAL PLENO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES (Presidente) 
Des. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. DES. RONALDO 
EURÍPEDES  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Des. ADOLFO AMARO MENDES  

 

Desª. ÂNGELA HAONAT 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
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Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 
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Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

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

5ª TURMA JULGADORA 
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Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
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EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
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EURÍPEDES (Relator) 
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Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

4ª TURMA JULGADORA 
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Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: Terças-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Relator) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE (Relatora) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Vogal) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES (Relator) 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Vogal) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE(Vogal) 
 

2ª CÂMARA CRIMINAL 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Presidente) 
SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Vogal) 
 

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

5ª TURMA JULGADORA 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Desª. ÂNGELA MARIA R. PRUDENTE  

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

COMISSÃO DE SISTEMATIZAÇÃO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
Desª. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  (Suplente) 
Sessão de distribuição: Diariamente às 16h00 em sessões 
públicas. 
 

COMISSÃO DE DISTRIBUIÇÃO E COORDENAÇÃO  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

COMISSÃO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA E DOCUMENTAÇÃO 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE  
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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