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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª TURMA RECURSAL 
Atos administrativos 

ATO Nº 06/2022, de 31 de outubro de 2022 – da Presidência da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, 
Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins 

  
O PRESIDENTE DA 1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS, CRIMINAIS E DA FAZENDA PÚBLICA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 10, II do Regimento Interno das Turmas 
Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins e da Turma de Uniformização 
da Jurisprudência, INFORMA a alteração das datas das SESSÕES PRESENCIAIS previstas para os dias 09/11/2022 e 
07/12/2022, no ATO Nº 04/2021 de 26 de novembro de 20121, publicado no DJ nº 5089, para os dias 18/11/2022 e 09/12/2022, 
em atenção à agenda dos novos membros da 1ª Turma Recursal, que tomaram posse no dia 23/09/2022. 
Desta forma, as sessões de julgamento da 1ª Turma Recursal de novembro e dezembro de 2022 ocorrerão a partir das 
14h dos dias 18/11/2022 e 09/12/2022, na forma PRESENCIAL, na sala de Sessões das Turmas Recursais dos Juizados 
Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Estado do Tocantins, localizada no Edifício do Fórum Marquês São 
João da Palma. 

  
NELSON COELHO FILHO 

PRESIDENTE DA 1ª TURMA RECURSAL 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Procedimento Comum Cível Nº 0001145-43.2022.8.27.2702/TO 
AUTOR: MARIA NILZA MACEDO ARRUDA PERREIRA 
RÉU: BANCO SAFRA S A 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...).  ANTE O EXPOSTO, forte no art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE 
PROCEDENTES OS PEDIDOS da parte autora para: I.  DECLARAR a nulidade do contrato objeto da lide, dando o mesmo como 
inexistente, determinando o cancelamento e baixa do mesmo; II – CONDENAR a requerida a devolver os valores pagos 
indevidamente com restituição em dobro, acrescidos de correção monetária (INPC) desde a realização dos pagamentos (efetivo 
prejuízo), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; I I. 
CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos 
de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês (CC/02, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), incidindo desde a data do 
arbitramento – sentença, conforme Súmula 362 do STJ. Em face da sucumbência em parte mínima dos pedidos pela autora, 
CONDENO o requerido nas custas e despesas processuais e honorárias advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sob 
o valor da condenação a teor do que dispõe o art. 85, §2º do CPC/15. NO MAIS DETERMINO: 1. Caso haja interposição do 
recurso de apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena 
de preclusão e demais consequências legais. (...) Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se. Após o trânsito em 
julgado, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e comunicações de praxe. Cumpra-se. Datado, certificado e 
assinado pelo eproc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0004503-72.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: CONSTRUTORA AIRES GUIMARÃES LTDA 
ADVOGADO: CRISTIANE DELFINO RODRIGUES LINS (OAB TO002119) 
RÉU: LUCIANA ARAUJO MORAIS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 102: "Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR ajuizada 
por CONSTRUTORA AIRES GUIMARÃES LTDA em face de LUCIANA ARAÚJO MORAES. Decisão de recebimento da inicial 
e indeferimento da tutela de urgência (evento 14). Ré citada junto ao evento 87, entretanto deixou seu prazo transcorrer sem 
qualquer manifestação. Audiência de conciliação prejudicada (evento 90). A autora foi intimada para manifestar interesse na 
produção de provas, momento em que pugnou pela realização de prova pericial e testemunhal (evento 98). Em seguida, a 
requerente compareceu nos autos informando que as partes realizaram acordo e pugnou ela extinção do feito ante a perda do 
objeto da ação. Anexou ao seu petitório Termo Aditivo ao Contrato de Compromisso Compra e Venda de Lote/Terreno e Termo 
de Transferência de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Lote/Terreno. É o relatório. DECIDO. Sem 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5299 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022 3 

 

 
 

maiores delongas, verifico que deve ser homologado o acordo entabulado entre as partes, uma vez que estas são capazes e o 
objeto da transação é lícito, recaindo sobre direito disponível, observando, assim o art. 487, III, “b” do CPC. Nesse sentido , 
vejamos entendimento do TJ/SC1: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 
OBRIGATÓRIO. DPVAT. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS JULGAMENTO POR ACÓRDÃO. CABIMENTO. 
RESPEITO A AUTONOMIA DE VONTADE. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
EXEGESE DO ARTIGO 269, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tendo as partes formulado requerimento de 
homologação de acordo após julgamento por acórdão, deverá o Órgão Julgador, respeitando a autonomia de vontade, 
homologar o referido pleito. (GRIFEI). Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, “b” do Código de Processo 
Civil, homologo o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, extinguindo, por conseguinte, o presente 
feito recursal. Após as formalidades de praxe, arquivem-se estes autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se". SENTENÇA  - 
EVENTO 109: "Considerando o que dispõe a certidão anexa ao evento 107 dos presentes autos, PROMOVO, nesta ocasião, o 
lançamento com a descrição correta. PROSSIGA-SE conforme ato judicial do evento 102." INTIMAÇÃO AO REVEL 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
Edital de Citação e Intimação com prazo de 15 dias 
FRANCISCO VIEIRA FILHO, Juiz de direito titular da 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do 
Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR o 
(a) acusado(a): WEVERTON BATISTA DA SILVA, brasileiro, nascido aos 16.07.1996, filho de Necirene Batista da Silva e 
Wagner de Oliveira Santos, inscrito no CPF sob o nº. 059.730.541-285, atualmente em local incerto ou não sabido, na ação em 
que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move contra a sua pessoa e na qual se acha denunciado nos autos 
da ação penal nº 0017505-75.2021.8.27.2706 - chave do processo 139924984121, como incurso nas sanções dos artigo 180, 
caput, do Código Penal, e como está em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido 
da diligência, fica citado (s) pelo presente para o fim exclusivo de o acusado oferecer defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) 
dias. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do defensor constituído. Na hipótese do 
parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o acusado, 
nem constituindo defensor no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação 
nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal.  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da 
Justiça. Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois 
28/10/2022. Eu, Vitoria de Sousa Viana, servidora judiciária, digitei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
  EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30)  DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM Juiz titular da 1ª Vara de Família e Sucessões desta 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 Execução Extrajudicial de Alimentos nº. 0021645-89.2020.8.27.2706 e chave 868088982220, requerido 
por EMANOEL ESTEVÃO DE SOUZA NAVES em face de AMARILDO NAVES DA SILVA, CPF nº 549.873.851-04,  filho de 
Manoel Eurípedes Naves e barbara maria Naves, estando em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03(três) dias, efetuar 
o pagamento do débito alimentar na impprtância de R$ 54.403,00 (cinquenta e quatro mil, quatrocentos e três reais), os quais 
deverão ser pogos diretamente a genitora do menor ou mediante depósito em conta bancaria, bem como das parcelas que 
vencerem no curso do processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser decretada sua 
prisão civil.  E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da 
lei. OBSERVAÇÃO: O processo tramita por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é 
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publicaDADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e dois (27/10/2022). Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/Mat. 238445, digitei. Documento eletrônico 
assinado por FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e 
Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6754980v4 e do código 
CRC 8550970f. 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0021063-94.2017.827.2706 - (Chave nº 997467402117) - proposta por MARIA GORETE SILVA FARIAS DE SOUZA em desfavor 
de Espólio de João Farias de Souza, falecido em 26/05/2017, em vida era portador do RG de nº 1942509-IFP/RJ.,  e CPF de nº 
062463897-91, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após 
a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer 
sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita 
por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto 
ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e seis dias do mês de 
outubro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Celina Martins de Almeida, técnica judiciária/mat. 238445, digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por FABIANO RIBEIRO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6753898v5 e do código 
CRC 1f460a76. 
  
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
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.00233968220188272706, requerida por ALICIANA 
MARIA PEREIRA DA SILVA, brasileira, residente e domiciliada na Rua Bom Jardim, N° 86, Setor Noroeste, AraguaínaTocantins 
move em face de GIOVANNA SILVA ARAÚJO, brasileira, solteira, maior incapaz, residente e domiciliada na Rua Bom Jardim, N° 
86, Setor Noroeste, Araguaína-Tocantins. Pelo MM. Juiz, no evento 128 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 
GIOVANNA SILVA ARAUJO, na pessoa de sua Mãe ALICIANA MARIA PEREIRA DA SILVA, 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. As comunicações de atos deste processo, 
incluindo as citações e/ou intimações, serão feitas pelo e-Proc (Patrono), por meio eletrônico (e-mail, ferramentas de mensagem 
instantânea como WhatsApp, Telegram, Signal, Facebook, Instagram, mensagem de texto, etc.), pelo Correio (com aviso de 
recebimento), e por Oficial de Justiça quando frustradas as formas anteriores. Tudo conforme disposições constantes na Lei n. 
11.419/2006 (art.9°), na Instrução Normativa n. 5/2011 do TJTO (art. 22), no Código de Processo Civil (arts. 238, 243, 246, 247, 
248, 249, 270, 274, 275) e também na Portaria-Conjunta nº 11/2021 do TJTO e CGJUSTO (art.12). 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 
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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 criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da 2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 
00108886520228272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOSIVALDO DA CONCEIÇÃO BARBOSA, vulgo 
“Chapéu”, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Riachão-MA, nascido aos 15/10/1980, inscrito no CPF sob o nº 941.202.341-34, 
filho de José Barbosa da Silva e Joana Maria da Conceição Barbosa, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A 
ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que 
interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado 
citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de 
ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por 
incurso nas sanções do art. 157, § 3º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, por duas vezes, em concurso formal de crimes, na forma 
do art. 70, “caput”, ambos do Código Penal. Ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, 
contrafé do presente edital. E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será 
publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 
Araguaina-TO, 31 de outubro de 2022, Joao Frederico Castilho de Lima - Estagiário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior - Juiz de 
Direito. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição/Curatela, Processo nº 
00259655120218272706, ajuizada por TATIANE NEVES DOS SANTOS, brasileira, convivente em união estável, vendedora, 
portadora do Registro Geral nº 347.757, SSP/TO, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 999.832.731-87, residentes e 
domiciliada na Rua Bela Vista, nº 1.199, Bairro São João, Araguaína – TO, em face de IVAN NEVES DE ABREU, 
QUALIFICAÇÃO , portador(a) do RG nº. 991.350 2ª VIA e CPF nº. 04980856195, residente no endereço acima, sendo proferida 
sentença no evento 38, determinando o levantamento da interdição de IVAN NEVES DE ABREU, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: "Posto isso, ACOLHO o parecer ministerial e, com fundamento no artigo 756, §3º c/c artigo 355, I, ambos do CPC, 
JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e DECRETO O LEVANTAMENTO DA INTERDIÇÃO de IVAN NEVES DE ABREU. 
Como consequência, RESTABELECIDA está a capacidade plena do requerido. ESTENDO a gratuidade judiciária ao requerido. 
Sem custas. EXPEÇA-SE edital de publicação e mandado de averbação, conforme §3º do art. 756, CPC. Considerando que foi 
deferido às partes a justiça gratuita, DETERMINO que as averbações/inscrições necessárias sejam livres de quaisquer 
emolumentos, com fundamento no art. 98, § 1º, inciso IX, do CPC: A gratuidade da justiça compreende: os emolumentos devidos 
a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido. Declaro a 
EXTINÇÃO DO FEITO com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Após as formalidades 
legais, ARQUIVEM-SE os autos. P.R.I.C.". E, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado 
na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 21/10/2022. Eu, Márcia 
Sousa Almeida, diretora de secretaria substituta, que o digitei e conferi. 
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3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE  30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0023904-57.2020.8.27.2706, Chave nº 
343825604420proposta por COLEGIO PROFESSOR FERRAZ EIRELI em desfavor de LUCAS SANTOS CARVALHO, sendo o 
presente para citar o executado LUCAS SANTOS CARVALHO, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 
011.423.821-92, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor 
de e R$ 2.999,41 (dois mil, novecentos e noventa e nove mil e quarenta e um centavos), acrescido de juros, custas e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade 
em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer 
EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no 
prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento 
de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se 
reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a 
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do 
processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das 
prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos 
executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: " ?????". ADVERTÊNCIA: 
Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 de Outubro de 2022. Eu Darcinéa Pereira Ribas, Servidora do Tribunal de Justiça, que 
digitei e subscrevi. 
  

Alvaro Nascimento Cunha 
Juiz de Direito 

 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0025500-42.2021.8.27.2706, Chave 
nº570847786521proposta por REGINA OLIVEIRA AGUIAR em desfavor de IMOBILIÁRIA PAIXÃO - EIRELI EPP sendo o 
presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde a requerente 
requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado:um imóvel localizado na Rua Água Claras, nº 720, Setor 
Noroeste, com metragens 22.97/26.47/10.76/7.00, lote 002, Área total 212,31 m², com confrontantes lote 01 e lote 03, nesta 
Urbe, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 15 
a seguir transcrito:"FINALIDADE: 1- CITAÇÃO de Imobiliária Paixão- EIRELI, na pessoa de Vilton Gomes de Sousa, e Ana 
Claudia Fernandes Carvalho na Rua Ademar Vicente Ferreira, Número 1267, Complemento Sala 03 Terreo Ed Paixao, CEP: 
77.804-115 2-CITAÇÃO dos confrontantes: DARILEIDE OLIVEIRA AGUIAR e DELMIRO MARANHÃO - rua Águas claras n. 730, 
setor Noroeste, lote 03; JOSIVAL PEREIRA, Rua Canindé n. 22, setor Noroeste, lote 01. Defiro a gratuidade da justiça.Cite-
se o requerido por mandado, os confinantes por mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo 
de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão 
verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC). Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada 
do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC).Intimem-se a União, o Estado e o 
Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa.Após respostas, vista ao Ministério Público 
para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Intimem-se.Cumpra-se.ESTE 
DESPACHO SERVE COMO MANDADO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual 
será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  28 de 
Outubro de 2022. Eu Darcinéa Pereira Ribas, Servidora do Judiciário, que digitei. Alvaro Nascimento Cunha  Juiz de Direito. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0010712-86.2022.8.27.2706, Chave 
nº915551852122 Valor da causa R$27.000,00, proposta por EDNA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA em desfavor de PEDRO 
FERREIRA DOS SANTOS, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido PEDRO FERREIRA DOS SANTOS, inscrito no 
CPF sob o n.º822.198.931-20, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, 
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ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 
autora.Tudo de conformidade com o despacho do evento evento 26 e decisão do evento 8.OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a 
todo teor do processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as 
seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. 
Digite o número e chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de 
advogado, devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a 
Defensoria Pública do Estado do Tocantins.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV 
do NCPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano 
de dois mil e vinte e dois(28/10/2022). Eu, Keila Pereira Lopes, Técnica Judiciária, que digitei .(Ass)ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA -Juiz de Direito   
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0028822-
41.2019.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SUPERMERCADO SUPERBOX EIRELI, CNPJ 
N. 07.915.144/0001-17, LUCILEIA NONATA ROCHA SOUSA, CPF N. 808.801.181-72, que atualmente encontram-se em lugar 
incerto e não sabido, para que tome ciência da DECISÃO proferida no evento 86 dos autos em epígrafe, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: "... Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente no evento 84 para, decretar a indisponibilidade 
dos bens em nome da empresa executada e seus sócios, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução, assim 
como a busca de bens. Determino ao Cartório da Central de Execuções Fiscais que: a) Proceda com a indisponibilidade de bens 
imóveis em nome da empresa via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o 
cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; b) Sobrevindo alguma resposta o cartório 
deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; c) Determino ao cartório que proceda com as busca de bens por 
meio do sistema INFOJUD. d) Intimem-se as partes acerca 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. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (1) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, 
SUELEM GONÇALVES MENDES, Servidor de Secretaria, que o digitei. 
  

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO- COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
  
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): RENE RODRIGUES DE MENDONÇA FILHO - CPF/CNPJ n°: 842.168.081-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008431-60.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 28.594,23 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), representada 
pelas CDAs n°s 20210075954, 20210075955, 20210075956, 20210075957, 20210075958, 20210075959, 20210075960, 
20210075961, datada de 23/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 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 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, IVÂNIA SOUSA VELOSO, Tecnica Judiciário, que 
o digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): CICLOS MARKETING LTDA - CPF/CNPJ n°: 13138707000100, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0015219-
27.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 12.440,85 (doze mil, quatrocentos e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20210029636, datada de 24/05/2021, 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- Não localizado 
endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, 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 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A 
Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): EMERSON PAES FEITOSA JUNIOR - CPF/CNPJ n°: 61861456115, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009848-
19.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 31.434,39 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos), representada pela 
CDA n° 20200000817, datada de 22/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...4.Caso não 
seja(m) encontrado(s) endereço(s) diverso(s) do contido na inicial, ou, se acaso encontrado(s), não for possível o 
cumprimento da diligência citatória: 1. Havendo pedido de citação por Edital, DEFIRO desde logo o pedido formulado, 
proceda com a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) dias, com posterior intimação da exequente para 
manifestar-se nos auto...)" 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 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): ESPÓLIO DE JURACI PEREIRA CARDOSO - CPF/CNPJ n°: 09315403134, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009149-
57.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.213,43 (seis mil, duzentos e treze reais e quarenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20220008935, datada de 07/04/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de 
citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): DIVINA RODRIGUES DA CUNHA - CPF/CNPJ n°: 60153970120, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008532-
97.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.466,79 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA 
n° 20220001759, datada de 28/03/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): FRANCISCO DA SILVA ROCHA - CPF/CNPJ n°: 21843015153, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008520-
83.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.004,59 (três mil, quatro reais e cinquenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20220000415, 
datada de 14/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): ESPÓLIO DE JOSIAS SIRQUEIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 38712202134, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008492-18.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.871,72 (dois mil, oitocentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos), representada pela CDA 
n° 20220000832, datada de 18/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO SE CORINA VIEIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 09581448187, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008491-33.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 5.407,95 (cinco mil, quatrocentos e sete reais e noventa e cinco centavos), representada pela CDA n° 
.20220001769 e 20220001770, datada de 28/03/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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 LOURDES GALVAO BRITO DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 94932964153, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008418-61.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.509,87 (dois mil, quinhentos e nove reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20220001291, datada de 21/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): FRANCISCO SIRQUEIRA EVANGELISTA - CPF/CNPJ n°: 18943420110, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008354-
51.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.627,40 (dois mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20210048730 e 20210048731, datada de 22/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARISTELA MARQUES SARAIVA BORGES - CPF/CNPJ n°: 30220068100, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008197-
78.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.775,70 (dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 
20210075826 e 20210075827, datada de 19/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): RODOGIRO TRANSPORTES - EIRELI - CPF/CNPJ n°: 22.332.377/0001-80, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008042-
75.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.990,55 (cinco mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20220000724, datada de 17/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): ESPÓLIO DE LAZARA BORGES MONTEIRO - CPF/CNPJ n°: 04703499134, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007945-
75.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.155,63 (sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20210077277 e 20210077278, datada de 13/12/2021, 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 26 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): BERNARDO JOSE BEZERRA - CPF/CNPJ n°: 09434933153, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007543-
91.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.914,20 (quatro mil, novecentos e quatorze reais e vinte centavos), representada pela CDA n° 20210076969 
a 20210076971, datada de 01/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): HERINGER & SIQUEIRA LTDA - CPF/CNPJ n°: 02496610000153, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006515-
88.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 17.833,97 (dezessete mil, oitocentos e trinta e três reais e noventa e sete centavos), representada pela CDA 
n° 20210076599, datada de 25/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): HELEN DE FREITAS SOUZA VIANA - CPF/CNPJ n°: 52026272204, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006510-
66.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.118,56 (cinco mil, cento e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20210076402, datada de 24/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): VALFRIDO GONÇALVES DE FREITAS - CPF/CNPJ n°: 06480080106, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006499-
37.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.957,13 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), representada pela CDA n° 
20210077715, datada de 20/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): ESPÓLIO DE FRANCISCO BUENO DE FREITAS - CPF/CNPJ n°: 08390827115, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0005343-48.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 13.011,05 (treze mil, onze reais e cinco centavos), representada pela CDA n° 20210028619, 
20210028620 e 20210028621, datada de 09/12/2021, 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: "(...5.2.1- Não 
localizado endereço diverso nos sistemas disponíveis a este Juízo, e após certificado nos autos, 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 21 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): LUIZ RUFINO BARBOZA - CPF/CNPJ n°: 03031621476, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006249-04.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.534,31 
(três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e um centavos), representada pela CDA n° 20220000062, 20220000063 e 
20220000064, 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 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 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCA PEREIRA DE MELO - CPF/CNPJ n°: 07299044315, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006148-
64.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.431,96 (quatro mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos), representada pela CDA n° 
20210075903, datada de 23/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): EMERSON PAES FEITOSA JUNIOR - CPF/CNPJ n°: 618.614.561-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006093-
16.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 21.792,02 (vinte e um mil, setecentos e noventa e dois reais e dois centavos), representada pela CDA n° 
20210076411, datada de 24/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias....)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): ESPÓLIO DE BOANICE BOTELHO KALIL - CPF/CNPJ n°: 02526697115, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004960-
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$ 23.193,33 (vinte e três mil, cento e noventa e três reais e trinta e três centavos), representada pela CDA n° 
20210075359 a 20210075369, datada de 18/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso 
o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não 
haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer 
o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias. 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSE ADAO MARTINS - CPF/CNPJ n°: 41430808187, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004551-60.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.698,21 
(três mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 20210048284 a 20210048287, 
datada de 16/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA NEGRI SANCHES, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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): JOSÉ COELHO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 44031475187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004541-
16.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.521,76 (três mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20210048267, datada de 16/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido 
de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe 
parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, HELOISA 
NEGRI SANCHES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. A Doutora MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, MM. Juíza 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 PIRES SOARES - CPF/CNPJ n°: 180.871.241-20, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007046-77.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.844,92 
(cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), representada pela CDA n° 20220000492, datada de 
14/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." 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 28 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 549.633.201-00, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008092-
04.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.587,66 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20220001716, datada de 02/03/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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 28 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza 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): GERSON TAVARES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 336.593.891-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006825-
94.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.062,10 (cinco mil, sessenta e dois reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20220001292, datada 
de 21/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." 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 28 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): SUPERMERCADO CONFIANCA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 
CPF/CNPJ n°: 09.131.631/0001-14, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005809-08.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.763,60 (oito mil, setecentos e sessenta e três 
reais e sessenta centavos), representada pela CDA n° 20210047460, à CDA nº 20210047462, 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 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS 
PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): GEANE DOS SANTOS SOUSA - CPF/CNPJ n°: 007.014.221-14, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005808-
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91.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.826,77 (cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200001486, datada de 28/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...4.2.1- Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços 
do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;...)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, PAULA CAMILA ALENCAR GOMES, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): M C PIMENTA & CIA LTDA - CPF/CNPJ n°: 029.278.460.001-05, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005796-
09.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 7.495,19 (sete mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), representada pela CDA n° 
20210077873 à CDA nº 20210077875 , 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): EVA PEREIRA SILVA - CPF/CNPJ n°: 089.357.932-72, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005170-87.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 7.736,07 
(sete mil, setecentos e trinta e seis reais e sete centavos), representada pela CDA n° 20210078008 à CDA nº 20210078013, 
todas datadas 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 27 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza 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): LURDES DUARTES DOS SANTOS SILVA - CPF/CNPJ n°: 874.026.103-49, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005052-
14.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.587,66 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20220001717, datada de 02/03/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
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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 28 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza 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): SILVESTRE MARTINS SILVA - CPF/CNPJ n°: 094.176.723-04, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005011-
47.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.762,22 (onze mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), representada pela CDA n° 
20210077146 e pela CDA n° 20210077147, datada de 08/12/2021, 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): BAMAN GALVÃO DUARTE - CPF/CNPJ n°: 018.605.691-53, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004914-
47.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 12.148,21 (doze mil, cento e quarenta e oito reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 
20210075227, datada de 17/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80...)" E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza 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): RAFAEL LIMA DE BRITO - CPF/CNPJ n°: 02524244172, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004880-72.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.409,31 
(cinco mil, quatrocentos e nove reais e trinta e um centavos), representada pela CDA n° 20210076805 e CDA 
n° 20210076806, datada de 29/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
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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 27 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza 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): MANOEL GONÇALVES DE MOURA - CPF/CNPJ n°: 007.280.803-97, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004519-
55.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 14.764,92 (quatorze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e dois centavos), representada pela 
CDA n° 20220001618, à 20220001619, datada de 27/01/2022, 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): JOAO DE BARRO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CPF/CNPJ n°: 13.052.530/0001-
25, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0003883-89.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) 
dias, para pagar a importância de R$ 9.393,06 (nove mil, trezentos e noventa e três reais e seis centavos), representada pela 
CDA n° 20210047382, datada de 27/08/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...5.2.2- Caso 
o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 28 
dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS S. PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): JOAO GENULFO LIMA CATUABA - CPF/CNPJ n°: 005.961.322-04, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0002445-
62.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.616,88 (onze mil, seiscentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200032977 à CDA n° 20200033001, todas datadas de 29/04/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "...5.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os 
meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;..." E 
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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 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 589.003.901-63, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0001790-
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$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), representada pela CDA n° 20210074386, à CDA n° 20210074388, 
datada de 11/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80...)" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS PINHEIRO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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 RODRIGUES FERREIRA - CPF/CNPJ n°: 081.473.531-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009199-
83.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 605.110,21 (seiscentos e cinco mil, cento e dez reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 
20220001801 20220001802 20220001803 20220001804 20220001805 e 20220001806, datada de 05/04/2022, 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: "....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 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 MORENO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 099.560.341-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008559-
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$ 3.394,45 (três mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20220001073, 20220001074 E 20220001075 datada de 20/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "... 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 26 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JACY DOS REIS CARVALHO DE SANTANA - CPF/CNPJ n°: 188.594.701-10, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008521-68.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 3.641,82 (três mil, seiscentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), representada pela 
CDA n° 20220001781, datada de 29/03/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80..." E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): EDMUNDO GERMANO CARLOS KRAN - CPF/CNPJ n°: 033.902.251-53, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008509-
54.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.082,99 (três mil, oitenta e dois reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° 20220000619, 
datada de 17/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "....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 27 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): JOAO PAULO DE ARAUJO - CPF/CNPJ n°: 146.766.561-49, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008496-
55.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.978,94 (três mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20210048245, datada de 16/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...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 28 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): JOAO JOSE FERNANDES - CPF/CNPJ n°: 136.437.701-20, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008331-08.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
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2.449,80 (dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos), representada pela CDA n° 20220001174, datada de 
20/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...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 28 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): JOAO GUALBERTO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 169.375.891-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008301-
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$ 3.715,54 (três mil, setecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20220000841, datada de 18/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...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 27 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): ESPÓLIO DE RAIMUNDO PEREIRA SILVA - CPF/CNPJ n°: 012.066.051-20, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008164-
88.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 12.418,57 (doze mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20210052550, 20210052551 e 20210052552 datada de 14/10/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "...Caso 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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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 FILHO SANTANA RAMALHO 63696061387 - CPF/CNPJ n°: 28.934.553/0001-30, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008118-02.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.541,50 (um mil, quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos), representada pela CDA n° 
20200005537, datada de 14/02/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
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parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...Caso o(s) 
executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80...." E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 26 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): JOAO DIAS DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 056.987.071-20, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007886-
87.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.440,57 (quatro mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20210077242, datada de 10/12/2021, 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: "...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 27 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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 DA CONCEICAO ALVES DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 169.285.631-68, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007602-79.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.436,93 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos), representada pela 
CDA n° 20210076388, datada de 23/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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: "...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 28 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): RAFAEL OLIVEIRA DA LUZ - CPF/CNPJ n°: 147.078.021-68, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007384-
51.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.759,11 (quatro mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), representada pela CDA n° 
20220000756, datada de 18/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...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 
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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 26 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): GONCALO SARAIVA - CPF/CNPJ n°: 306.471.501-15, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006990-44.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.548,65 
(três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20220000163 
e 20220000164  datada de 11/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "....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, AURÉLIA MATOS BRITO, 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 RAMALHO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 135.671.101-44, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006874-
38.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.501,11 (três mil, quinhentos e um reais e onze centavos), representada pela CDA n° 20220000267, datada 
de 12/01/2022, 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: "...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 28 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): VELMA DELOIS SPENCE - CPF/CNPJ n°: 159.646.631-68, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006511-51.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
5.190,12 (cinco mil, cento e noventa reais e doze centavos), representada pela CDA n° 20210077801, datada de 21/12/2021, 
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: "...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 28 dias do mês de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): TEREZA SARAFIM RODRIGUES - CPF/CNPJ n°: 358.065.831-04, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006483-
83.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.510,03 (três mil, quinhentos e dez reais e três centavos), representada pela CDA n° 20210077358, datada 
de 14/12/2021, 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: "...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 27 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
  
EDITAL Nº 6777337, 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): FLAVIO BRANDAO ALVES - CPF/CNPJ n°: 82773203615, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0026095-41.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 7.008,86 (sete mil, oito reais e oitenta e seis centavos), representada pela CDA n° 20210048233, 
20210048234, 20210048235, 20210048236, 20210048237, datada de 16/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e 
demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, 
em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a 
seguir transcrito: "5.2.2- Caso o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 
6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo 
endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
  
EDITAL Nº 6778830, O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento 
tiverem, que através deste CITA o(s) executado(s): MANOEL TORRES SALLES - CPF/CNPJ n°: 00444383115, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008501-77.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 13.464,91 (treze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), representada 
pela CDA n° 20210077090, 20210077091, 20210077092, datada de , 08/12/2021, 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 31 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE, Juíza de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA MACEDO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 262.184.022-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005981-
47.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.560,98 (três mil, quinhentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), representada pela CDA n° 
20210078076, 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: "...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 27 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): AMBROZIO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 129.151.061-34, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005354-
43.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.214,03 (quatro mil, duzentos e quatorze reais e três centavos), representada pela CDA n° 20210077087, 
datada de 08/12/2021, 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: "...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 28 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6779644, 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): JOÃO PEREIRA DOS REIS - CPF/CNPJ n°: 76259030100, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006191-98.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 5.262,24 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), representada pela 
CDA n° 20220000293, datada de 12/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 5.2.2- Caso 
o(s) executado(s) não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição 
do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não 
haja pedido de citação por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer 
o que lhe parecer de direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): DEOCLECIANO BARBOSA - CPF/CNPJ n°: 081.981.281-15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005266-
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05.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.476,89 (dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20220001336, datada de 21/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...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 28 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): JOÃO PEREIRA DOS REIS - CPF/CNPJ n°: 76259030100, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006191-98.2022.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
5.262,24 (cinco mil, duzentos e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos), representada pela CDA n° 20220000293, 
datada de 12/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 5.2.2- Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação 
por edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de 
direito, no prazo de 60 (sessenta) dias;" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES 
FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6780615, 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): AGRIMAR LEITE DE LIMA - CPF/CNPJ n°: 08457492420, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0005085-04.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 5.655,81 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos), representada pela 
CDA n° 20220000882, datada de 18/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no 
mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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 31 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6780775, 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): WESLEY ALVES FERREIRA - CPF n°: 382.392.131-20, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005033-
08.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
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importância de R$ 10.717,93 (dez mil, setecentos e dezessete reais e noventa e três centavos), representada pela CDA n° 
20210077168, 20210077169, datada de 08/12/2021, 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 31 dias do mês de outubro de 2022. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 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): DALTON GOMES SCHERR - CPF/CNPJ n°: 067.616.586-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005260-
95.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.178,51 (dois mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20220001592, datada de 25/01/2022, 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: "...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 28 dias do mês 
de outubro de 2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
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): ALLAN KARDEC DE OLIVEIRA FREITAS - CPF/CNPJ n°: 388.723.901-68, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005158-
73.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.417,08 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e oito centavos), representada pela CDA 20220001138, 
datada de 20/01/2022, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "...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 28 dias do mês de outubro de 
2022. Eu, AURÉLIA MATOS BRITO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 6774024, de Intimação de Sentença com prazo de 15 (quinze) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0001516-
29.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDIMILSON DA SILVA SANTOS, pessoa fisica, 
inscrita no CPF sob o nº 087.587.942-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 17 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Conforme exposto na parte relatorial, foi reconhecida a isenção tributária do imóvel objeto dos autos (CCI de nº 
12484, relativo ao ano de 2018), não havendo razão para subsistir a presente execução fiscal. Destarte, considerando o pedido 
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da Fazenda Pública, o que resta a este Juízo é extinguir o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do 
Código de Processo Civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
inciso IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação aos honorários advocatícios. No entanto, considerando que foi 
reconhecida a isenção de IPTU e, deferido o pedido do contribuinte com publicação no Diário Oficial em 10/12/2020, ou seja, 
anteriormente ao ajuizamento da execução, condeno o Município de Araguaína ao pagamento das despesas processuais 
finais, caso haja, devendo ser observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6.830/80. Intimo o 
exequente quanto ao conteúdo da presente sentença. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
determino que: a) Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); b) 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. Araguaina-TO, 25 de outubro de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 25 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes 
Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5001304-11.2007.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MARIA DO SOCORRO PEREIRA CARNEIRO  
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Intimem-se. 
Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5000513-18.2002.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado (s): C DUARTE COSTA 
Executado (s): CLAILTON DUARTE DA COSTA  
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. 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. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 5000007-86.1995.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado (s): ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS 
Executado (s): ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS  
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, nos termos do 
artigo 40 da Lei de Execução Fiscal e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Caso seja interposto recurso 
de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumpra-se.  Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0031476-98.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): FERNANDO SOUSA GOUVEIA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO o 
executado ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Em caso de renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0029809-43.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MARIA PEREIRA DA SILVA 
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. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0028667-04.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): CREUZA MARTINS DE SOUSA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 
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Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Em caso de renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0026821-49.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): FRANCISCA MIRANDA DE SOUSA 
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 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Expeça-se alvará do valor penhorado e seus rendimentos, em favor do exequente, na 
forma requerida no evento 31 (CERT1, pág. 4); 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. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0025880-36.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): ANTONIO CARLOS ASSUNÇÃO DE ARAUJO 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por ANTONIO CARLOS ASSUNÇÃO 
DE ARAUJO, com o fim de reconhecer sua ilegitimidade passiva, e em consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução 
de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade , CONDENO o 
MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja, devendo ser observado o disposto 
no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6.830/80, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esses 
os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e 
IV e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino 
as seguintes providências: 1. Intime-se o executado, para que tome ciência quanto ao conteúdo da presente sentença, bem 
como para que caso queira procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados 
pessoais referente ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA;  2. Intime-se o exequente quanto 
ao conteúdo da presente sentença; 3. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de 
propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, 
cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 4.  Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 6. 
Decorrido o prazo recursal e, não havendo manifestação, intime-se o executado para que informe os dados bancários para 
levantamento do valor constrito no evento 30. Sobrevindo manifestação da parte executada, expeça-se o respectivo alvará 
judicial. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0016644-60.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado (s): EMANUEL NOGUEIRA  DE  SOUZA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa nº J-1280/2019 e, por 
consequência, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do inciso IV, do artigo 485 do Código de Processo Civil. 
Sem condenação em honorários advocatícios. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o exequente ao pagamento 
das custas processuais, caso haja, devendo ser observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6.830/80. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intimem-se as partes acerca da 
presente sentença; 2. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3. 
Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
e 4. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de 
Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0010615-96.2016.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado (s): TECNO INDUSTRIA DE TEMPERA E COMERCIO DE VIDROS LTDA 
Executado (s): MARCOS RODRIGUES BORGES 
Executado (s): MARLO ROCHA BORGES 
Executado (s): MAURICIO ROCHA BORGES 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, acolho a exceção de pré-executividade apresentada no evento 82, com o objetivo de declarar 
a ilegitimidade passiva dos excipientes MARLO ROCHA BORGES e MAURICIO ROCHA BORGES, bem como do Sr. MARCOS 
RODRIGUES BORGES quanto ao crédito da CDA exequenda e,  declaro a nulidade da presente execução fiscal com base nos 
arts. 203 do Código Tributário Nacional e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, e EXTINGO o feito, sem resolução de 
mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o ESTADO DO 
TOCANTINS ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% (dez por cento) 
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de Processo Civil. 
Sem condenação às custas processuais finais em face da isenção estatal. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: 1. Intime-se as partes acerca da presente sentença; 2. 
Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a 
constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao 
prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 3. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime 
o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade 
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE  os 
autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0003719-61.2021.8.27.2706TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): MIGUEL GABARRAO DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, reconheço e declaro a NULIDADE da Certidão de Dívida Ativa de n° 20200039975, ante a 
comprovação de ilegitimidade passiva, e por consequência, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito, nos termos do 
art. 485, VI do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja, devendo ser observado o disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da 
LEF nº 6.830/80, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, esses os quais fixo no importe de 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I, II, III e IV e §3º, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: 1. 
Intime-se o exequente no prazo de 30 (trinta) dias acerca da presente sentença; 2. Intime-se o executado, através do seu 
advogado, no prazo de 15 (quinze) dias acerca da presente sentença, bem como para que caso queira, procure a Secretaria 
Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados pessoais referentes ao cadastro imobiliário junto ao 
Fisco, atinente aos imóveis acostados nas CDAs; 3. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens 
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de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 
4. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
5. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-
se. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0026687-22.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Executado (s): FRANCISCA MARIA DA CONCEICÃO 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. 
Intimo o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública que: a) Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III); b) Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de 
Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Inquérito Policial - PORTARIA 
Nº dos Autos: 0014669-03.2019.8.27.2706 
Acusado: A. S. 
Vítima: M. D. A. G. D. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): M. D. A. G. D. S., brasileira, 27 
anos, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo 
segue transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de ANCELMO SOUSA, já qualificado nos autos, pelos crimes dos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, e 
pela contravenção penal do artigo 21 (Decreto Lei 3.688/41)...". 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0022649-93.2022.8.27.2706 
Acusado: D. A. D. O. 
Vítimas: E. P. D. S. e M. D. D. S. S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): D. A. D. O., brasileiro, tratorista, 
união estável, nascido no dia 24/02/1990, natural de Araguaína-TO, filho de Vera Lúcia Lourenço de Lima Oliveira e Wilson Alves 
de Oliveira, CPF n° 036.375.521-75, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em 
epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, com fundamento no artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as 
medidas protetivas de urgência postuladas pelas requerentes e, por conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) o seu imediato 
afastamento do imóvel das vítimas, estando autorizado a retirar apenas seus pertences de uso pessoal. Em caso de resistência, 
o Senhor Oficial de Justiça está desde já autorizado a usar a força policial. O meirinho deve reconduzir a vítima e seus 
dependentes ao imóvel após o afastamento do requerido. Além disso, deverá o requerido informar a este Juízo o atual endereço, 
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão; b) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação 
judicial, o requerido deve manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde residem as requerentes, ainda 
que esta não esteja no local; c) Está também proibido de se aproximar das vítimas, devendo manter desta uma distância mínima 
de 200 (duzentos) metros, ainda que seja em lugar público; d) Está proibido ainda de manter contato com as ofendidas e 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5299 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022 34 

 

 
 

testemunhas por qualquer meio de comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; 
e) Está proibido de frequentar determinados lugares, normalmente procurados pelas ofendidas, como o local de trabalho dela, 
igreja, feira, casa de amigos, clubes, eventuais supermercados próximos à residência das vítimas, a fim de preservar a 
integridade física e psicológica das ofendidas. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas 
poderá implicar, em último caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental 
Penal, bem como na configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006...". 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Meritíssimo Juiz de Direito- titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. - FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Rescisão Contratual, Processo n° 00048232220208272707, 
chave para consulta n° 575912035620, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: ANTONIO LUZ 
SOUSA, CPF: 047.956.621-69 e Executado(a): FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, portador 
da Cédula de Identidade n° 20.549.904-00 SSP/BA e inscrito no CPF sob n° 017.486.271-71, , residente e domiciliado: Avenida 
Goiás B62, Augustinópolis/TO, CEP: 77960-000 ou Rua Antônio de Sousa Gomes, N/1, Bairro: Centro, Augustinópolis/TO, 
Telefone: 63 9 9989-4821/ (63) 9 9992-4662, atualmente em local incerto e não sabido, e por este meio CITA-SE  o(a) 
executado(a) de todos os termos da inicial, bem assim, para, querendo, responder a ação no prazo legal, ciente que não 
contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora, (art. 334 NCPC). Tudo nos termos do 
despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Defiro a citação por edital, conforme solicitado no evento 102. Providencie o 
necessário. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara 
Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o 
Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade 
e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, data e hora do sistema eletrônico eproc. Eu Hulda Maria Reis Alencar Marques, 
Técnica Judiciária que digitei. - Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR - - Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins/TO 
- 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara 

Editais 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA 
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 no autos 
do Processo: 0000064-40.2019.8.27.2710, foi declarada a TUTELA de ADÃO SOUSA CLAUDINO, MARCOS DANIEL DE 
SOUSA e ZULEIDE SOUSA CLAUDINO, incapazes de regerem sua própria vida, sendo-lhe nomeado TUTOR o(a) Senhor 
(a) ANTONIO DE SOUSA,   a TUTELA é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de 
sua vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da 
Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-
TO, aos 25 dias do mês de julho de 2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA 
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 no autos 
do Processo: 00010941320198272710, foi declarada a TUTELA de CARLOS HENRIQUE SILVA FREITAS e MICHELI SILVA 
CRUZ, incapazes de regerem sua própria vida, sendo-lhe nomeado TUTOR o(a) Senhor (a) LARISSA GOMES SOUSA,   
a TUTELA é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 02 dias do mês de 
agosto de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA 
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 no autos 
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do Processo: 50000250220128272710, foi declarada a CURATELA de LIDIANE DOS SANTOS LIMA, incapaz de regerem sua 
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR o(a) Senhor (a) ADELINO GONÇALVES LIMA,   a CURATELA é por tempo 
indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na 
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 29 dias do mês de setembro de 2022. Eu, 
Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIAEDITAL 
COLETIVO DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
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 foi 
declarada a INTERDIÇÃO DO SENHOR(A) ABAIXO RELACIONADO, portador de deficiência mental, incapaz de reger sua 
própria vida, sendo-lhes nomeado CURADOR (a) Senhor (a) conforme abaixo, respectivamente, AÇÃO DE INTERDIÇÃO e 
CURATELA. 

PROCESSO CURADORA INTERDITADA 

 00061777320208272710 LUZINETE DE SOUSA GUIMARAES CREUSA GUIMARÃES DE FREITAS 

A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 02 dias do mês de 
agosto de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA 
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 no autos 
do Processo: 50007513920138272710, foi declarada a CURATELA de JEFFERSON DA SILVA, incapaz de reger sua própria 
vida, sendo-lhe nomeado CURADOR o(a) Senhor (a) VANICELIA MARIANO SILVA,  a CURATELA é por tempo indeterminado 
e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o 
presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. 
Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 21 dias do mês de outubro de 2022. Eu, Tamyrys 
Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA 
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 no autos 
do Processo: 00010924320198272710, foi declarada a TUTELA de FRANCISCO RAMON FERREIRA DA SILVA, incapaz de 
regerem sua própria vida, sendo-lhe nomeado TUTORES o(a) Senhor (a) ANTONIA DOS SANTOS e HILTON RICARDO 
GOMES,   a TUTELA é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E 
para que ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com 
intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 10 dias 
do mês de outubro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE CURATELA 
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 no autos 
do Processo: 00042219020188272710, foi declarada a CURATELA de GISLAINE SOUSA ALMEIDA, incapaz de regerem sua 
própria vida, sendo-lhe nomeado CURADOR(a) Senhor (a) PAULA MARIA DE SOUZA ALMEIDA,   a CURATELA é por tempo 
indeterminado e tem a finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na 
forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 29 dias do mês de setembro de 2022. Eu, 
Tamyrys Rodrigues Almeida, que digitei. 
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COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
  
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO Nº 934.15-22 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 24 de novembro de 2022, a partir das 14h30min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 24 de novembro de 2022, a partir das 15h30min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do 
valor da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 5000004-
81.1993.8.27.2713 EXEQUENTE: ADEUVALDO LOPES TORRES EXECUTADOS: ESPÓLIO DE JOÃO JEOVÁ ALVES DA 
SILVA E RODEVI RODRIGUES DA ROCHA ITEM 01: Um lote urbano de n° 09, quadra 111-S, sito a Rua Doutor Corinto 
Florêncio da Silva, setor sul, Colinas do Tocantins — TO, com área de 392,00 m²; medindo: 14,00 metros de frente para a Rua 
Doutor Corinto Florêncio da Silva; 14,00 metros ao fundo dividindo com o lote 07; por 28,00 metros na lateral direita, dividindo 
com o lote 08; e 28,00 na lateral esquerda dividindo com o lote 10. Trata-se de lote "nú", sendo murado o fundo e a lateral direita 
com placas de 3 lajes. Trata-se de terreno plano, está no final da abertura da rua, a qual está em fase de pavimentação asfáltica. 
O imóvel descrito está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins — TO, sob número: M-5.827. O 
qual foi avaliado no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). ITEM 02: Um lote urbano de n° 03, quadra 56-S, sito a Rua 
Doutor Corinto Florêncio da Silva, setor Sul, Colinas do Tocantins — TO, com área de 392,00 m²; medindo: 14,00 metros de 
frente para a Rua Doutor Corinto Florêncio da Silva; 14,00 metros ao fundo dividindo com os lotes 06 e 12; por 28,00 metros na 
lateral direita, dividindo com o lote 02; e 28,00 na lateral esquerda dividindo com o lote 04." Trata-se de lote "nú", sendo todo 
murado com placas de 3 lajes. Trata- se de terreno plano, está localizado em uma rua que está em fase de pavimentação 
asfáltica. O imóvel descrito está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins — TO, sob número: M-
5.828. O qual foi avaliado no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). ITEM 03: Um lote urbano de n° 12, quadra 104-S, sito a 
Rua Itaporã, setor sul, Colinas do Tocantins — TO, com área de 490,00 m²; medindo: 14,00 metros de frente para a Rua Itaporã; 
14,00 metros ao fundo dividindo com o lote 06; por 35,00 metros na lateral direita, dividindo com os lotes 09, 10 e 11; e 35,00 na 
lateral esquerda dividindo com os lotes 01, 02 e 03." Trata-se de lote "nú", sem nenhuma benfeitoria. A Rua Itaporã não é aberta 
na quadra 104-5, não tendo acesso ao lote. O lote está de frente para uma espécie de "córrego". O imóvel descrito está 
registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins — TO, sob número: M- 5.829. O qual foi avaliado no 
avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). ITEM 04: Um lote urbano de n° 11, quadra 104-S, sito a Avenida Tenente Delson da 
Fonseca, esquina com a Rua  Itaporã, setor Sul, Colinas do Tocantins — TO, com área de 390,00 m²; medindo: 12,00 metros de 
frente para a Avenida Tenente Delson da Fonseca; 13,00 metros ao fundo dividindo com o lote 12; por 28,00 metros na lateral 
direita, dividindo com o lote 10; e 26,00 na lateral esquerda dividindo com a Rua Itaporã." Trata-se de lote "nú", sem nenhuma 
benfeitoria. A Rua Itaporã não é aberta na quadra 104-S. Lateral esquerda do lote está de frente para uma espécie de "córrego". 
O imóvel acima descrito está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do Tocantins — TO, sob número: M-5.830. 
O qual foi avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Perfazendo o valor total de R$ 125.000,00 (Cento e vinte e cinco mil reais). 
(transcrito aqui conforme o laudo de avaliação realizado pelo Oficial de Justiça). VALOR TOTAL DA AVALIAÇÃO: R$ 125.000,00 
(Cento e vinte e cinco mil reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 
653.376,91 (seiscentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos). *Valor sujeito a 
alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através 
da MATRÍCULA 2012.09.0015, único leiloeiro com 10 anos de experiência especialização com leilões judiciais. COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. Ficarão por conta do ARREMATANTE as 
seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a. CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, 
adjudicação ou remição em hasta pública – mínimo de R$ 24,00 reais e máximo de R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único 
da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS através de DAJ. b. Eventuais taxas de 
transferência do bem. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances 
parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o 
interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à 
vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme 
art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro 
leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do 
segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com 
indicaçãodo prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamentodo saldo. 2) Pagamento 
de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo 
as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, 
poderá ser acrescida de índice de correção monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do 
lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem.Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta 
escrita do arrematante será encaminhada ao Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por 
arrematado pelo apresentante do melhor lançe ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da 
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arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar 
carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência 
de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o 
parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o 
arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do 
bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% 
(dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da 
arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 
autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia 
útil subsequente à publicação desteedital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como 
recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os 
lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer 
ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet,no funcionamento do computador, na incompatibilidade de 
software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível 
qualquer reclamação posterior.  DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de 
Arrematação e do Auto de Arrematação seguem as seguintes regras: A).  A assinatura do Arrematante ocorre no momento da 
arrematação após o próximo segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A 
assinatura do Leiloeiro ocorre no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; 
C). A assinatura do Magistrado, considerar-se-á no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao 
Processo. DA VITRINE ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) 
penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), o leiloeiro informa que será mantido o 
bem exposto na vitrine eletrônica do Site da Agil Leilões por meio do link: MAURO BARBOSA DA SILVA 
https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber propostas de arrematação quais 
serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a 
dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora 
nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de 
impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior 
proprietário, sendo que tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o 
valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente promover a execução de 
seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir 
da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a 
existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de 
entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado 
para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a 
desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. Quem der causa, 
deverá responsabilizar-se pela devolução da comissão do leiloeiro. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada 
ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos 
PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO TOCANTINS 1ª VARA CIVEL DE COLINAS DO TOCANTINS RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 
337 – CENTRO CEP: 77760-000- TEL: (63) 3476-1671 COLINAS DO TOCANTINS – TO. Página 5 de 9 – VER AGL-2.06.08.21 
Alt. LL 0015 060422 previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo 
estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). A comissão paga ao Leileiro 
não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão 
na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado 
pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) e, ainda, após o decurso de todos 
os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de 
arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto 
de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou 
gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será a mesma levada pelo 
arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em favor do credor. XI - 
Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% (cinquenta por cento) 
da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, 
bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão intimados sobre as datas 
designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele que tentar impedir, 
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perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave 
ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, sem prejuízo da 
reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. Ficarão responsáveis por todas as despesas do 
leiloeiro caso o leilão não tenha acontecido e caso tenha acontecido, pela comissão de 5% devida ao leiloeiro XIV -Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de 
requisitos necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação 
ao terceiro lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. 
XV – O leiloeiro, o executado e o exequente, não terão qualquer responsabilidade por vícios ou problemas omissos no laudo de 
avaliação. DA ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, 
ou termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da 
arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante 
e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, 
desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de 
pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o 
julgamento do recurso interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE 
QUAISQUER ÔNUS, entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de 
Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE 
de bem IMÓVEL RECEBERÁ a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível 
tenha ocorrido em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos 
termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do 
pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do 
Provimento 36/2002 TJ-TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da 
alienação judicial. A COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta 
do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não 
inclusas no preço do lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta 
pública - mínimo de R$ 24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a 
ser recolhida aos cofres do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que 
ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do 
Arrematante e devem ser retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. 
Como ITBI, Registro(s) no CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do 
ARREMATANTE; C) TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o 
mínimo no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). A taxa 
administrativa e a comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser 
pagas juntamente com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas 
no auto de arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo 
pagamento na conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE 
ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 5.827: • R-02.M-5.827 - Feito ?m 04.05.88 - ?enh??? em favor do 
BANCO DO ESTADO D? GOIAS S/A, ??t??íd? dos autos ?º 22/88. • R.03-M.5.827 - ?m 11.02.1992 - PENHORA – Devedora: 
Firma J.S.P. Filho ? João Jeová Alves da Silva. CREDOR: ????? do Estado de Goias S/A. • AV.?4-?.5.827 - ??? 26.06.1997 - 
CANCELAMENTO D? PENHORA - Procede-se ? esta ?verbação, ??s t??mos do Oficio ?? 43/97. • R.05-M.5.827 - ?m 26 de 
j???i?? de 2022 - PENHORA - Nos ??rm?s do Despacho, datado de 004-81.1993.8.27.2713/?? - ??ã? de ????uçã? de Título 
??t??judicial, fica PENHORADO ? f?v?? de ADEUVALDO LOPES TORRES, ?m garantia da dívida ?? valor de R$ 70.712,51, 
t??d? ??m? d?v?d??: Espólio de JEOVÁ ALVES D? SILV?. FIEL DEPOSITARIA: RODEVI RODRIGUES D? ROCHA. 
INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 5.828: • R-02 ?-5.828 - Feito ?m 06.05.88 - 
???horado ?m favor do Banco do Estado de Goiás S/A, conforme Auto de Penhora e depósito extraído dos Autos nº 22/88. • 
R.03-M.5.828 - ?m 11.02.1992 - PENHORA - DEVEDOR: Firma J.S.P. Filho. estabelecida ? ?v. ??d?? Ludovico ??i??i?? ? João 
Jeová AIves da Silva. Credor: Banco do Estado de Goiás S/A. • R.05-M.5.828 - ?m 26 de janeiro de 2022 - PENHORA - E?t??íd? 
do ?????sso 5000004-81.1993.8.27.2713/?? - ??ã? de ????uçã? de Título Extrajudicial. Fica PENHORADO a favor de 
ADEUVALDO LOPES TORRES, no valor de RS 70.712,51 (setenta mil, setecentos ? doze reais cinquenta ? um centavo), t??d? 
??m? d?v?d??: Espólio de João Jeová Alves da Silva. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA 
MATRÍCULA Nº 5.829: • R-02 ?-5.829 - Feito ?m 06.05.88 - ???horado ?m favor do Banco do Estado de Goiás S/A, conforme 
Auto de Penhora e depósito extraído dos Autos nº 22/88. • R.03-M.5.829 - ??? 11.02.1992 - PENHORA - DEVEDOR: Firma 
J.S.P. Filho. estabelecida ? ?v. ??d?? Ludovico ??i??i?? ? João Jeová AIves da Silva. Credor: Banco do Estado de Goiás S/A. • 
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R.05-M.5.829 - ??? 26 de janeiro de 2022 - PENHORA - E?t??íd? do ?????sso 5000004- 81.1993.8.27.2713/?? - ??ã? de 
????uçã? de Título Extrajudicial. Fica PENHORADO a favor de ADEUVALDO LOPES TORRES, no valor de RS 70.712,51 
(setenta mil, setecentos ? doze reais cinquenta ? um centavo), t??d? ??m? d?v?d??: Espólio de João Jeová Alves da Silva. 
INFORMAÇÃO DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 5.830: • R.02 ?-5.830 - Feito ?m 06.05.88 - 
???horado ?m favor do Banco do Estado de Goiás S/A, conforme Auto de Penhora e depósito extraído dos Autos nº 22/88. • 
R.03-M.5.830 - ?m 11.02.1992 - PENHORA - DEVEDOR: Firma J.S.P. Filho. estabelecida ? ?v. ??d?? Ludovico ??i??i?? ? João 
Jeová AIves da Silva. Credor: Banco do Estado de Goiás S/A. • R.03-M.5.830 - ??? 11/02/1992 - PENHORA – Devedor: Firma 
J.S.P. Filho e João Jeová Alves da Silva. Credor: Banco do Estado de Goiás S/A. OBS.: *HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO 
SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES 
EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E 
QUALQUER RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADO: 
ESPÓLIO DE JOÃO JEOVÁ ALVES DA SILVA E RODEVI RODRIGUES DA ROCHA, através de seu Procurador devidamente 
constituídos nos autos Dr.(a)(s): HELIO EDUARDO DA SILVA TO000106, os respectivos sócios, seus cônjuges e representante 
legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credores, pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), 
poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que 
o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do 
CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) 
EXEQUENTE: ADEUVALDO LOPES TORRES, através de seu Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): LUIZ 
CARLOS LACERDA CABRAL TO000812 E MARCOS ANTONIO DE SOUSA TO000834, e para que chegue ao conhecimento de 
todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. 
DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins-TO. Colinas do Tocantins/TO, 20 de outubro de 2022. 
MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES Leiloeiro Oficial N1 – JUCETINS nº 2012.09.0015 A4. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: JOSÉ DE DEUS GUERRA 
Dr. JOSE ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins – TO, para que 
ninguém possa alegar ignorância, expede o presente edital que será publicado e afixado na forma da lei, através do qual realiza 
a INTIMAÇÃO da parte executada, JOSÉ DE DEUS GUERRA - CPF: 00269310100, para que, no prazo legal, comprove o 
pagamento dos honorários, sob pena que prosseguimento do feito.” DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins - TO, aos 25 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: FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA 
RÉU: 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  CITAÇÃO 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, aos 25 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: Execução 
PROCESSO Nº: 0001246-86.2018.8.27.2713 
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 quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que perante 
este Juízo e Secretaria se processam os autos da Ação Execução nos autos nº 0001246-86.2018.8.27.2713 movida pelo BANCO 
BRADESCO S.A em face de 2M REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ: 
22.662.166/0001-06. E não tendo sido possível a citação via postal e pessoal, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, 
tem o presente edital, finalidade de CITAR a parte executada para que, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida 
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ou indicar bens passíveis de penhora, suficientes a garanti-la, e, concomitantemente, CIENTIFIQUE-A do prazo de 15 (quinze) 
dias para oferecimento de embargos. Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 25 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 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  COM PRAZO DE 30 DIAS 
Auto nº: 00001569620168272718 
EXEQUENTE: ESTADO DO TOCANTINS 
EXECUTADO: MARIA APARECIDA RIBEIRO 
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 da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL n. 00044492220198272713, promovida pelo MUNICÍPIO DE 
COLINAS DO TOCANTINS em face de JÕAO DA MOTA MARTINS, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Colinas do Tocantins – TO, realiza a CITAÇÃO da parte executada JÕAO DA MOTA MARTINS CPF: 498.573.631-
72, atualmente encontra-se em local incerto e não sabido, para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do débito com 
juros multa de mora e encargos indicados na CERTIDÃO de Dívida Ativa, ou garantir a execução na forma do art. 9º da Lei nº. 
6.830/80. 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. 
 

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° 0000286-10.2021.8.27.2719 
Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: CASSIO BORGES DE SOUSA 
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. 0000286-10.2021.8.27.2719, que a Justiça Pública move contra o denunciado 
CASSIO BORGES DE SOUSA, brasileiro, solteiro, operador de secador, nascido aos 10/08/1992, natural de Teresina/PI, 
portador do RG n° 1217263 e inscrito no CPF n° 050.264.761-20, filho de Clecir Borges de Sousa, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso na sanção do art. 14, caput, da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). 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, 31 de outubro de 2022. Eu, Mauro Leite Oliveira Júnior, 
Servidor de Secretaria, lavrei o presente. 
 

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

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0002072-
49.2022.8.27.2721 
Requerente: I. H. S. R., menor, representado por sua genitora M. B. S. 
Requerido: GLEYSON RAMOS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, filho de Lucecleide Ramos da Silva  inscrito no CPF nº 
035.443.791-71 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 24 de outubro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
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Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE INTERDIÇÃO/CURATELA n. 0002929-95.2022.8.27.2721 
Requerente: C. M. DE A. 
Requerida: CELSA RODRIGUES DE ALMEIDA, brasileira, solteira, filha de Geso Pinto de Almeida e Gessila Rodrigues de 
Almeida,  inscrita no CPF nº 015.294.491-54 
SENTENÇA: Posto isso e tudo o mais que dos autos consta e inexistindo impedimento legal, com fundamento no artigo, 200, 
parágrafo único, combinado com artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil HOMOLOGO a desistência da ação e 
declaro EXTINTO o processo sem julgamento do mérito. Custas na forma da lei. Entretanto, em face do requerente 
ser beneficiário da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. 
"Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento a obrigação ficará prescrita" 
(art. 98, § 3° CPC). P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se. 
Guaraí/TO, data certificada pelo sistema. 24 de outubro de 2022. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0002073-
34.2022.8.27.2721 
Requerente: I. H. S. R., menor, representado por sua genitora M. B. S. 
Requerido: GLEYSON RAMOS RODRIGUES, brasileiro, solteiro, filho de Lucecleide Ramos da Silva,  inscrito no CPF nº 
035.443.791-71 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 24 de outubro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0001129-42.2016.8.27.2721 
Requerente: D. P. 
Requerido: JOSÉ FERNANDO DE OLIVEIRA CARVALHO, brasileiro, solteiro, filho de José Martins de Oliveira e Cristina 
Carvalho de Sousa,  inscrito no CPF nº 057.523.721-00 
SENTENÇA: Com essas considerações, EXTINGO A PRESENTE EXECUÇÃO na forma do art. 924, II do CPC. Expeça – se o 
respectivo alvará de levantamento em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquivem - se os autos com as baixas e 
cautelas necessárias. Intimem – se. Cumpra – se. Guaraí-TO, data pelo sistema. 19 de agosto de 2022. MARCELO ELISEU 
ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu MARCOS ANTÔNIO ALVES CAMPOS, brasileiro, solteiro, nascido em 17/06/1983, natural de 
Figueirópolis/TO, filho de Antônio Alexandrino Campos e Creuza Alves de Souza, CPF nº. 012.831.591-12, RG nº 1042667 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
IMPUTAÇÃO: 
  Art. 157, § 2º, II (concurso de agentes) e § 2º A, I 
  
Gurupi/TO, aos 28/10/2022. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Servidor de Sectretaria, lavrei o presente e o inseri. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0000677-55.2018.8.27.2723 
CLASSE DA AÇÃO: 386 – EXECUÇÃO DA PENA 
ASSUNTO: 7791 – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
REEDUCANDO: ORLANDO PEREIRA DA SILVA 
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O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito da Serventia Criminal da Comarca de Itacajá, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER que na presente escrivania tramita Ação Penal - Procedimento Ordinário, autuada 
sob o nº 0000677-55.2018.8.27.2723 em que foi SENTENCIADO o reeducando ORLANDO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 06/10/1989, natural de Centenário-TO, RG N° 1.227.192 SSP/TO, CPF n° 083.765.441-60, filho de 
Domingos Pereira da Silva e Adelaide Capistana da Silva, residente na fazenda Barreira, Zona Rural, Centenário-TO, atualmente 
em local incerto e não sabido. FINALIDADE: INTIMAÇÃO do sentenciado acima nominado, dos termos da respeitável sentença 
proferida nos autos, cujo teor, em resenha, é o seguinte: SENTENÇA: “Trata-se de execução penal de ORLANDO PEREIRA DA 
SILVA, condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto, conforme juntada SEQ. 01. O representante legal do 
Ministério Público SEG.7, requereu que seja declarada extinta a punibilidade, tendo em vista o cumprimento integral da sanção 
imposta ao reeducando. Na SEG. 10, foro juntada a informação que o reeducando não possui outras execuções em seu 
desfavor. É o breve relatório. Decido. Considerando os termos da juntada de informação SEG.7 e 10, sem maiores delongas, 
julgo extinta a punibilidade de ORLANDO PEREIRA DA SILVA, em virtude do cumprimento da pena. Expeça-se o necessário. 
Cumpra-se. Intime-se. " O reeducando terá o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de recurso, caso não se conformar 
com A sentença supra, cujo prazo será contado após o término do prazo deste edital. O presente edital será publicado no Diário 
da Justiça. Eu, Luiz Alves da Rocha Neto, Diretor de Secretaria, o digitei e subscrevi. Itacajá, 31 de outubro de 2022. 
 

ITAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 20 dias) – Autos nº 00013010420188272724 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício 
Cível, se processam os autos da Ação de AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE c/c ANULAÇÃO DE REGISTRO ANO 
XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5242 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2022 66 PATERNO, autuada sob o nº 
00013010420188272724, proposta por A.C.C.S., em face de FRANCISCO CASTRO SILVA. Sendo o presente para CITAR 
FRANCISCO CASTRO SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 106.529.303- 87, filho de Antonia Castro Silva, residente e 
domiciliado em lugar incerto e não sabido, para querendo contestar a presente ação, sob pena de revelia e confissão, nos termos 
dos art's. 231, I, e 319 do CPC. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos trinta e um 
dias do mês de outubro de 2022. E para constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do 
presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos de Ação Penal nº 
0001089-63.2021.8.27.2728, Chave n. 218895834921, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de DAMIÃO 
SOARES DE SOUSA, brasileiro, filho de Ana Soares de Sousa, nascido em 19/05/1988, natural de Figueirópolis/TO, RG 
nº 1.341.603, 2ª via, residente na Rua 04, Qd 250, Lote11, Lizarda/TO, estando em local incerto ou não sabido, pela suposta 
prática do crime tipificado nos artigo 155, § 4º, incisos II e IV do Código Penal. FICA O DENUNCIADO CITADO pelo presente 
edital, para, querendo, em 10 (dez) dias, apresentar resposta, quando poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa à 
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á nomeado Defensor Público para a prática do referido 
ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa eletronicamente no Sistema EPROC, perante o Juízo da Comarca de 
Novo Acordo, telefone: (63) 3369-1168. Para o conhecimento de todos será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard 
do Fórum local. Dado e passado nesta cidade de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 26/10/2022. Eu, José Humberto 
Barbosa Coelho, Escrivão Judicial, lavrei.(a)ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
AUTOS N°:3788/01  
PRAZO DE 30 DIAS  
RECORRENTE:TEXACO BRASIL LTDA  
ADVOGADOS: HUGO DAMASCENO TELES - OABIGO 22028-A E OUTROS  
RECORRIDO: COMTRAGO COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTES EM GOIAS  
ADVOGADOS:ANUAR JORGE AMARAL CURY - OAB/TO 472-A E OUTROS 
INTIMAÇÃO DE RETORNO DO PROCESSO DO STJ:Ficam as partes INTIMADAS por meio de seus procuradores, acerca do 
retorno do presente processo físico do Superior Tribunal de Justiça, onde ficará aguardando por 30 (trinta) dias nesta Secretaria 
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Judicial Unificada das Varas Cíveis da Comarca de Palmas, para eventuais manifestações e andamento necessário que julgarem 
necessário, sob pena de findado o prazo, sem qualquer impulsionamento das partes os autos serem arquivados definitivamente. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 5011409-02.2012.8.27.2729 
AUTOR: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA - CNPJ: 07852534000195 
RÉU: RONNE WELBER PENHA ALMEIDA - CPF: 00427521165 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de 5011409-02.2012.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por MUNDO DOS FERROS 
DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA, em desfavor de RONNE WELBER PENHA ALMEIDA, e que por este meio, 
procede a INTIMAÇÃO da parte Executada RONNE WELBER PENHA ALMEIDA, CPF: 00427521165, atualmente em endereço 
incerto e não sabido, de que foi efetivada a penhora via sistema Sisbajud conforme eventos 93, 97 e 98, bem como, para 
no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve 
indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos 
valores, conforme determinado no Decisão do evento 87.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0028570-32.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: OLIVEIRA COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - CNPJ: 18978450000119 
RÉU: REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 37581105000191 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III - 
DISPOSITIVO Ex positis, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial para: a) CONFIRMAR a medida 
liminar de evento 9; b) DECLARAR SEM EFEITO as cláusulas de retenção do negócio firmado entre as partes, em especias as 
cláusulas 12.1.1, 12.1.2, bem como a fórmula inserta na cláusula 12.1.2.2; c) DECLARAR RESCINDIDO o contrato descrito pela 
inicial por    culpa da requerida REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERACAO 
JUDICIAL; d) CONDENAR a requerida REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL a 
restituir integralmente à parte autora o valor de R$ 121.111,68 (cento e vinte e um mil cento e onze reais e sessenta e oito 
centavos), corrigido desde a data do ajuizamento da ação e acrescido de juros da mora de 1% a.m. desde a 
citação; e) CONDENAR a requerida REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL a 
pagar à parte autora o valor de R$ 86.293,80, a título de lucros cessantes, corrigido desde a data do ajuizamento da ação e 
acrescido de juros da mora de 1% a.m. desde a citação. Em razão dos princípios da causalidade e da 
sucumbência, CONDENO a REAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL ao 
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, com base no 
art. 85, § 2º do CPC. INTIMEM-SE. Ao final, ARQUIVE-SE. Assinado eletronicamente pelo juiz VANDRÉ MARQUES E SILVA. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0040838-21.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL - CNPJ: 34892009000176 
RÉU: ANDRE ANCELMO CARVALHO SANTOS - CPF: 03458643109 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... PELO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o requerido ao pagamento dos valores 
cobrados por dívidas de taxa de condomínio não pagas e cobradas na inicial, nisso incluído as taxas não pagas que se vencerem 
no curso da demanda e enquanto não pagas, além dos honorários contratuais postulados e despesas apontadas com  juros 
moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA, salvo a previsão de outro índice na convenção. Valor da condenação 
que deve ser atualizado a partir de cada vencimento das cotas condominiais, exceto a cobrança relativas à à emissão da certidão 
de matrícula ora apresentada a, qual seja R$ 43,16 (quarenta e tres reais e dezesseis centavos) e valor relativo a honorários 
contratuais, cuja correção se dá a parttir da propositura e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condeno, ainda, a 
requerida ao pagamento das custas e taxas, além de honorários sucumbenciais que fixo em 10% do valor do proveito econômico 
obtido (art. 85, § 2º do CPC). Processo extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. LAURO AUGUSTO 
MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0020796-48.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: JOAO PEREIRA DA COSTA - CPF: 33251754149 
RÉU: MANOEL GOMES DA SILVA - CPF: 81306520134 
FICA A PARTE AUTORA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO 
EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência do interesse de agir (inutilidade do 
provimento de mérito pela perda superveniente do objeto da demanda). Condeno a parte autora ao pagamento das custas 
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processuais, mas SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, em face do benefício da assistência 
judiciária gratuita. Sem honorários, uma vez que ausente a manifestação da parte requerida. Intime-se. Cumpra-se.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0009747-73.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: DIAMANTE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 23828180000108 
RÉU: MAURO SERGIO ALVES DE AQUINO - CPF: 00709276184 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos nos termos do art. 487, I do CPC,  acolhendo os 
pedidos da parte autora para: a) condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 12.185,06 (doze mil cento e oitenta e cinco 
reais e seis centavos); a.1) Sobre o referido valor deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês a partir de 29/03/2021 (data do ajuizamento); b) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais 
e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º do CPC. Intimem-
se. Havendo apelação, intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões no prazo legal e, decorrido este, com ou 
sem manifestação, remetam-se o feito ao Tribunal de Justiça do Tocantins. Não havendo apelação, certifique-se o trânsito em 
julgado e, após cumpridas as formalidades legais, proceda-se à baixa dos autos. Cumpra-se conforme os Provimentos nº 
09/2019/CGJUS/TO e 11/2019/CGJUS/TO.LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0008643-46.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: JUCÉLIO JOSÉ MORAIS - CPF: CPF: 04682035169 
REQUERIDO: JADLOG LOGÍSTICA S.A - CNPJ: 04884082001107 
REQUERIDO: PAULO PEREIRA VEIGA INFORMATICA LTDA. - CPF: CNPJ: 39251132000121 
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... DISPOSITIVO ISSO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados por JUCELIO JOSE MORAIS  nos 
autos da Ação de Indenização que movem em face de PAULO PEREIRA VEIGA COMERCIO LTDA  e JADLOG LOGÍSTICA S.A 
para o fim de: CONDENAR as Requeridas, SOLIDARIAMENTE ao pagamento de reparação por dano moral ao Autor em 
R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido pelo IGP-M e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. 
CONDENAR as Requeridas, SOLIDARIAMENTE à restituição do indébito na quantia de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) 
correspondente ao valor pago pelos celulares, corrigido monetariamente pelo INPC,  a partir da data do efetivo desembolso, 
acrescido de juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, estes incidentes a partir da citação. Condeno as 
Requeridas ao pagamento das custas processuais, taxa judiciárias e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da 
condenação, o que faço nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. P.I. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0016577-21.2022.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): EDMILSON MENDES COSTA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES , 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) EDMILSON MENDES COSTA, brasileiro, portador do CPF nº 993.452.421-04, 
filho de Maria Júlia Mendes Costas, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 
00165772120228272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O Ministério Público do Estado do Tocantins, pelos 
Promotores de Justica que esta subscrevem no uso de suas atribuições legais, com base no inquérito policial n. 2005.0001,1305-
2, vem perante Vossa Excelência propor a presente Denúncia em desfavor de: 1. DEUZIRENE GOMES DE CARVALHO 
MIRANDA;1 2. EDMILSON MENDES COSTA,  pelas razões que passamos expor. No mês de maio de 2005, "na residência 
localizada na qd. 204 SUL, al. 03, lt. 51, nesta cidade, oS denunciados, em unidade de desígnios e com objetivo comum, 
subtrairam coisas alheias móveis (de propriedade de GRAZIELA HONORATO TAVARES); o crime foi praticado com abuso de 
confiança. Consta dos inclusos autos de investigação preliminar que a denunciada DEUZIRENE desempenhou atividade 
doméstica na residência de GRAZIELA, e por haver desenvolvido estado de confiança entre patroa e empregada, esta recebeu a 
chave do portão para que tivesse acesso. Algum tempo depois, a denunciada DEUZIRENE desligou-se do emprego. sem 
atritos.  Conhecedora da rotina e dos detalhes da casa, a denunciada DEUZIRENE cedeu aos pedidos do denunciado 
EDMILSON, para que lhe entregasse a cópia da chave da casa da ex-patroa, prometendo-lhe dividir O produto do furto, proposta 
esta aceita pela denunciada, tendo indicado OS horários de melhor acesso à casa e os lugares onde eram guardados os bens de 
valor de sua patroa. Munido da cópia da chave e de informações privilegiadas, O denunciado EDMILSON entrou na casa e de lá 
subtraiu uma série de objetos, tais como jóias, par de tênis, aparelho de DVD player; no entanto, EDMILSON não cumpriu sua 
parte no acordo, razão pela qual DEUZIRENE relatou o fato à Polícia. Do exposto, DENUNCIO DEUZIRENE GOMES DE 
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CARVALHO MIRANDA e EDMILSON MENDES COSTA (respectivamente qualificados as fls. 12 26) como  incursos no art. 155, 
§ 4°, incs. II e IV, do Código Penal: é dizer, furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de duas pessoas. Requeiro 
que esta seja recebida e autuada, instaurando-se0 devido processo penal, com observância do rito ordinário (art. 396 e seguintes 
do Código de Processo Penal). Requeiro, também, que OS denunciados sejam citadol e posteriormente interrogados, vítima 
abaixo arrolada, seja intimada a depor, admitindo-se todos OS meios idôneos à demonstração dos fatos aqui descritos (tais 
Como provas testemunhais, documentais, periciais, dentre outras que se fizerem necessárias no decorrer do processo), para ao 
final ser julgado e condenado. Palmas/TO, 21/07/2011. Felício de Lima Soares - Promotor de Justiça." DESPACHO: "Consoante 
dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 (quinze) dias." No caso em 
tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que restaram esgotadas as possibilidades de encontrar 
seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do 
edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. 
Palmas/TO, 28/10/2022. CLEDSON JOSE DIAS NUNES, Juiz de Direito.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço 
da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-
654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 31/10/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

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 00252706220208272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LUIS EDUARDO MACEDO COSTA 
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) LUIS EDUARDO MACEDO COSTA, brasileiro, solteiro, carpinteiro, nascido aos 27/08/1997, natural de 
Miracema do Tocantins-TO, portador do RG n° 1172795 SSP/TO, filho de Iraci Macedo de Sá e Arnor Maciel da Costa?, 
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 0025270-62.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação 
penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Luis Eduardo Macedo Costa, brasileiro, solteiro, 
carpinteiro, nascido aos 27/08/1997, natural de Miracema do Tocantins-TO, portador do RG nº 1172795 SSP/TO, pela prática da 
conduta descrita no artigo 129, §9º do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in 
verbis:[...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que , no dia 25 de abril de 2020, por volta das 17h00min, n a Quadra 503 Norte, 
Alameda 05, QI 02 , nesta capital, o denunciado LUIS EDUARDO MACEDO COSTA ofendeu, dolosamente, a integridade 
corporal das vítimas IRANETE MACEDO DE SÁ e Mateus Macedo de Sá, neles provocando as lesões corporais descritas no 
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 02.1000.04.2020 e 02.1001.04.2020 (evento 23, Lau2 e Lau3). Consta nos autos que o 
denunciado LUIS EDUARDO MACEDO COSTA morava na casa de sua tia Iranete Macedo de Sá, ora vítima, quando o 
denunciado chegou na casa ingerindo bebida alcoólica, momento em que sua tia reclamou com o mesmo. Neste momento, o 
denunciado se irritou com a reclamação da tia e a agrediu com socos e chutes até a mesma cair no chão, fato que lhe causou 
lesões em sua mão, cotovelo e joelho, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, juntado no evento 23. Diante da situação, 
o filho da vítima, Mateus Macedo de Sá foi defendê-la e acabou por ser agredido com um pedaço de madeira pelo denunciado, 
tendo sofrido lesões em diversas partes do corpo, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito, juntado aos autos no evento 
23, Lau2. Em seguida, Mateus se apoderou de uma faca e ordenou que o denunciado fosse embora. Em razão dos fatos, a 
Polícia Militar foi acionada via SIOP para atender à ocorrência, e ao chegar ao local encontrou o denunciado na casa da vítima 
na posse de um pedaço de madeira. Na sequência o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia, oportunidade em 
que informou que no dia dos fato ingeriu bebida alcoólica e teve uma discussão com sua tia Iranete e que em razão disso a 
empurrou, que em seguida seu primo Mateus foi defender sua mãe (Iranete) e que o agrediu com um pedaço de pau. E ainda 
alegou que também se encontrava lesionado por ter sido agredido por Mateus, fato confirmado pelo Laudo de Exame de Corpo 
de Delito nº 02.1003.04.2020, juntado aos autos no evento 23, Lau1. Foi juntado aos autos no evento 25, laudo de constatação 
do segmento de madeira (galho orgânico vegetal) utilizado pelo denunciado para agredir suas vítimas.[...] A denúncia foi 
oferecida em 23 de junho de 2020 e recebida no dia 26 de junho de 2020 (evento 3). O acusado foi citado e apresentou resposta 
por meio de seu Defensor Público (evento 16 e 27). Na decisão do evento 30, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na 
audiência de instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas: os Policias Militares Sérgio Vieira da Silva e João Luiz Guimarães 
Guerra (em 6 de outubro de 2020, evento 65). Foi decretada a revelia do réu, por não ter sido localizado. A vítima Iranete 
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Macedo de Sá não foi localizada. A testemunha Mateus Macedo também não foi localizado. O mandado referente à Evaldo 
Borges Morais, testemunha, não foi devolvido. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pelo aditamento da 
denúncia para condenar o acusado nos termos do artigo 129, §9º do Código Penal em cúmulo com o concurso material, diante 
da violação do bem jurídico protegido: a integridade física das vítimas Iranete Macedo de Sá e Mateus Macedo de Sá. Solicitou 
pela fixação de indenização mínima em relação aos danos morais. A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais 
orais, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Eis a síntese das 
narrativas colhidas na audiência judicial: O policial militar, Sérgio Vieira da Silva, relatou que não se recorda de ter atuado nos 
fatos narrados. O policial militar, João Luiz Guimarães Guerra, relatou que foi ao local da denúncia, e encontrou o acusado 
bastante agressivo, aparentemente embriagado e com um pedaço de madeira com o qual agrediu sua tia e o primo. Que o 
acusado foi preso. Que não se recorda do motivo da discussão que o levou a agredir a sua tia. Que não se recorda de visualizar 
lesões aparentes na tia, mas que o primo estava machucado no braço. Assim foram estabelecidos os fatos. 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. Finda a instrução processual, concluo que a ação penal é IMPROCEDENTE.O contexto 
probatório não foi suficiente para a prolação de um decreto condenatório, pois, apesar dos indícios de provas de materialidade e 
autoria produzidas em fase de inquérito policial, tais não foram colhidas e amparadas pelo princípio da ampla defesa e do 
contraditório. Nesse sentido, dispõe o artigo 155 do Código de Processo Penal: Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre 
apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos 
informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. É cediço que, para que 
haja possibilidade de existência do decreto condenatório, faz-se necessário a comprovação da existência do crime, com a prova 
da autoria e da materialidade, demonstrando-se, por conseguinte, além da tipicidade e  antijuridicidade, a culpabilidade do 
agente, requisito elementar do crime, o que não se comprovou neste processo. Em que pese a denúncia pela prática do delito de 
lesão corporal, verifico que os depoimentos prestados na fase instrutória não foram suficientes para comprovar a ocorrência da 
prática delituosa.  Verifica-se que o réu é revel e negou a prática do crime durante a fase inquisitória. Ademais, as vítimas não 
foram localizadas para que apresentassem as suas versões do acontecimento, o que dificulta para este juízo entender a real 
verdade dos fatos. Outrossim, as testemunhas em nada contribuíram para este juízo com qualquer elemento de prova a fim de 
demonstrar que o réu efetivamente lesionou as vítimas, pois não se recordaram acertadamente dos fatos apurados. Dito isso, 
como percebe-se, a prova dos autos figura-se frágil e insuficiente para demonstrar, com certeza e segurança necessária, a 
veracidade dos fatos narrados na denúncia contra Luis Eduardo. Este posicionamento foi seguido por outros 
tribunais: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NO 
INQUÉRITO POLICIAL. DEPOIMENTOS NÃO RATIFICADOS EM JUÍZO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. 
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Determina o 
inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal que o juiz absolverá o réu desde que reconheça não existir prova suficiente 
para a condenação. Se a prova dos autos se limita exclusivamente à oitiva de testemunha que não presenciou os fatos, o 
decreto absolutório é medida que se impõe. (TJ/RR, AP 0013976-09.2015.8.23.0010, publicado em 12/12/2018). Desse modo, 
diante da insuficiência de provas, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 
julgo improcedente a denúncia para absolver  Luis Eduardo Macedo Costa, com base no artigo 386, VII, do Código de Processo 
Penal. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Expeça-se o 
necessário. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, data e assinatura certificadas 
pelo sistema.". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 31/10/2022. Eu, MARIA FERNANDA 
BARCELOS FERREIRA FREIRE SIQUEIRA, digitei e subscrevo. 
 

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 50385774220138272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada:FLAVIO FERREIRA RODRIGUES e outros 
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) FLÁVIO FERREIRA RODRIGUES?, vulgo “Baixinho”, brasileiro, solteiro, carregador,  nascido 
aos 24/11/1992, natural de Silvanópolis/TO, filho de pai não declarado e de Cláudia Benedita Ferreira Rodrigues, 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 5038577-42.2013.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "SENTENÇA I - RELATÓRIO O Ministério Público do 
Estado do Tocantins, em 15 de novembro de 2013, denunciou FLÁVIO FERREIRA RODRIGUES, conhecido pela alcunha de 
“Baixinho”, brasileiro, solteiro, carregador, com 21 anos, filho de pai não declarado e de Cláudia Benedita Ferreira Rodrigues, 
nascido em 24 de novembro de 1992, na cidade de Silvanópolis - TO, residente na Quadra 504 Sul, Alameda 14, Lote 51, nesta 
Capital, Fone: (63) 8435-7279; FÁBIO JUNHO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, convivente, carregador, nascido na cidade de 
Arapoema-TO, RG 818829 SSP/TO, filho de José Jurandi da Silva e de Leonora Araújo de Oliveira, residente na Rua RN-9, QI-
28, Lote 07, Lago Sul, nesta Capital, Fone: (63) 8476-5649; RILDO DIAS DOS SANTOS, brasileiro, divorciado, com 28 anos, 
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filho de Valdemar Moreira dos Santos e de Diana Dias dos Santos, nascido em 15 de abril de 1985, na cidade de Silvanópolis - 
TO, residente na Quadra 504 Sul, Alameda 14, Lote 33, Casa 02, nesta Capital, Fone: (63) 8493-5797; e RAILSON CERQUEIRA 
RAMOS, brasileiro, casado, vigilante, com 31 anos, filho de Raimundo Ramos dos Santos e de Maria Onenes C. dos Santos, 
nascido em 31 de janeiro de 1982, na cidade de Porto Nacional - TO, residente na Quadra 1203 Sul, Alameda 27, QI23, Lote 08, 
nesta Capital, Fone: (63) 9956-5271, imputando-lhes a conduta delitiva descrita no evento 01: [...] Auto de exibição e apreensão, 
Laudo Pericial em mídia eletrônica, Laudo Pericial Crime Contra o Patrimônio, Termo de Restituição (evento 01) dos autos de 
inquérito policial relacionado. Em 27 de fevereiro de 2014 a denúncia foi recebida, bem como foi determinada a citação do 
denunciado (evento 03). O denunciado RAILSON CERQUEIRA RAMOS foi pessoal e validamente citado em 16/12/2014 (Evento 
13, CERT2), o qual apresentou Resposta à Acusação em 26/02/2015 (evento 16). FÁBIO JUNHO OLIVEIRA DA SILVA foi 
pessoal e validamente citado em 26/05/2015 (evento 19) e apresentou sua defesa em 09/07/2015 (evento 29). RILDO DIAS DOS 
SANTOS foi pessoal e validamente cita - do em 21/07/2015 (evento 33) e apresentou sua defesa em 06/08/2015 (evento 38). Em 
audiência de instrução e julgamento (evento 94, 173 e 261), restaram ouvidas as testemunhas arroladas. Após regular 
desenvolvimento da instrução, os autos foram remetidos a esta Instituição para apresentar sua derradeira manifestação. Em 22 
de janeiro foi extinta a punibilidade de RAILSON CERQUEIRA RAMOS. O Ministério Público em sede de alegações finais orais 
requereu a condenação dos denunciados nos termos da inicial. A defesa em sede de alegações finais orais requereu: a) A 
absolvição, fundamentada nos termos do artigo 386, II e VII do Código Penal, por não haver prova da existência do fato e estar 
provado que os réus não concorreram para a infração penal; b) Subsidiariamente, seja a pena base fixada em seu mínimo legal; 
c) Fixação do regime prisional menos gravoso e proporcional; d) Concessão do direito de recorrer em liberdade. É o relatório, 
passo aos fundamentos da sentença. II – FUNDAMENTAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA: A materialidade delitiva está 
consubstanciada pelo Auto de exibição e apreensão, Laudo Pericial em mídia eletrônica, Laudo Pericial Crime Contra o 
Patrimônio, Termo de Restituição, evento 01 dos autos de inquérito policial relacionado e pelo depoimento das testemunhas. DA 
AUTORIA DELITIVA: A testemunha de acusação Tiziano Giordano ao ser inquirido através de carta precatória (evento 94) disse 
que o Rildo, Railson e Flavio trabalharam na empresa, tem certeza. Rildo já era ex-funcionário , estava liderando , estava com os 
outros dois colaboradores e faziam esquema de roubo. Foram subtraídos por volta de doze conjuntos de ar condicionado, em 
dias distintos. O terreno do lado era baldio, cheio de mato, eles jogavam lá e o Rildo vinha com esse quarto compasso, com uma 
picape e levavam. Os vigias noturnos que ficavam em frente à empresa verificaram a movimentação e avisaram, depois foram 
olhar as imagens e viam os denunciados jogando. Inicialmente pelas câmeras viram quatro aparelhos e depois com o balanço, 
verificaram que era doze. A testemunha de acusação, informante Wesley disse que o Fábio tinha a função de carregador, auxiliar 
de estoque. O Fábio também carregador. O Rildo também carregador e depois ficou no cargo de estoquista. Estava fazendo 
trabalho fora da empresa e a equipe de segurança avisou que tinha ar condicionado do lado de fora do muro, que estavam 
roubando, perguntou se ele era o responsável pela empresa e disse que era. Daí foi até lá. Tinha bastante gente da empresa de 
segurança, a polícia veio também. Era fim do dia, ainda expediente. As máquinas estavam do lado de fora, tinha passado por 
cima do muro. Pelas câmeras verificaram que estavam pegando ar condicionado, não teve acesso as filmagens. O nome dos 
três meninos estavam envolvidos. Nunca viu o Railson. O Railson tinha e devolveu uma máquina. Uma das maquinas que foram 
devolvidas não tinha naquele estoque. Tinham furo de estoque, mais não pode ser que seja furto. Parecem que foram dois ou 
três maquinas devolvidas. As maquinas, aparelhos de ar estavam espalhadas no lote baldio, tinha muito mato, árvores. Quatro 
ou cinco aparelhos estavam no lote ao lado da empresa, depois outros aparelhos foram devolvidos na delegacia, não sabendo 
quem devolveu. A autoria do crime também não comporta dúvida, pois os acusados confessaram perante a Autoridade Policial a 
prática dos crimes a que ora respondem. [...] As provas colhidas nos autos mostraram que RILDO, exfuncionário da empresa 
vítima, convidou FLÁVIO a realizar o crime de furto, que por sua vez convidou FÁBIO. Orientado por RILDO, o denunciado 
FLÁVIO deveria jogar as res futivae por cima do muro e ele as recolheria e as venderia, posteriormente receberia certo valor pela 
participação. Assim, FÁBIO entregou quatro aparelhos de ar condicionado, sendo dois condensadores e dois evaporadores, a 
FLÁVIO, que os jogou por cima do muro para que RILDO os recolhesse e depois vendesse, dando parte do dinheiro da venda 
aos comparsas. De posse dos aparelhos de ar condicionado, RILDO os vendeu a RAILSON pela quantia de R$ 900,00 
(novecentos reais), o qual os transportou do local em seu veículo FIAT Palio de placas KDS 5674, tendo sido o dinheiro da venda 
repartido por igual entre os exe - cutores do furto. Há provas suficientes da autoria e materialidade. Os laudos juntados no evento 
01 dos autos de inquérito policial com as fotos confirmam as qualificadoras dos acusados FLÁVIO FERREIRA RODRIGUES e 
FÁBIO JUNHO OLIVEIRA DA SILVA que utilizaram abuso de confiança e destreza (II, §4º do CP). A qualificadora de concurso 
de pessoas também está presente, considerando que os Réus FLÁVIO FERREIRA RODRIGUES, FÁBIO JUNHO OLIVEIRA DA 
SILVA e RILDO DIAS DOS SANTOS participaram de forma conjunta do furto que gerou este processo. Ante o exposto, restou 
comprovado o crime de furto mediante abuso de confiança e destreza, e o concurso de pessoas. A dinâmica do fato ficou 
sobejamente comprovada no acervo probatório indicado acima, não havendo qualquer possibilidade de absolvição dos 
acusados. Provada a autoria e materialidade a condenação se impõe. IV - DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo 
PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o acusado FLÁVIO FERREIRA RODRIGUES, FÁBIO JUNHO OLIVEIRA DA 
SILVA como incursos nas penas do artigo 155, § 4°, inciso II e IV do Código Penal Brasileiro e RILDO DIAS DOS SANTOS como 
incursos nas penas do artigo 155, § 4°, inciso IV do Código Penal Brasileiro. Passo à dosagem da pena do crime tipificado no 
artigo 155, §4°, inciso II e IV do Código Penal de FLÁVIO FERREIRA RODRIGUES: 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
(art. 59 do Código Penal: o réu demonstrou culpabilidade mínima pois de forma livre, sabedor da ilicitude de sua conduta 
resolveu furtar o comércio onde trabalhou, mediante rompimento de obstáculo, com escalada e em concurso de duasnou mais 
pessoas, a conduta social e a personalidade podem ser consideradas normais; não há motivo plausível para o cometimento da 
infração, haja vista que o acusado é apto ao trabalho; as consequências da infração prejudicam o réu em parte, porque parte da 
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res furtivae foi restituída; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso. PENA-BASE: 
Considerando que a maior parte das circunstâncias judiciais vertem a favor do denunciado, fixo a pena-base no grau mínimo, ou 
seja, em 02 (dois) anos de reclusão. 2ª FASE – ATENUANTES: Nada há nada para ser considerado. AGRAVANTE: "A 
jurisprudência é pacífica no sentido de que, no delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código Penal, havendo uma ou 
mais circunstâncias qualificadoras, pode-se usar uma delas na primeira ou segunda fase da dosimetria, bastando uma única para 
compor o tipo qualificado, não havendo de se falar em bis in idem."Acórdão 1037487, unânime, Relatora: ANA MARIA 
AMARANTE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJe: 14/8/2017. Assim, aplico a agravante do 
concurso de pessoas aumentando a pena, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 3ª FASE - CAUSAS DE 
DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. PENA DEFINITIVA: 
Fica assim estabelecida à pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) diasmulta, cujo 
valor unitário arbitro no importe mínimo. Passo à dosagem da pena do crime tipificado no artigo 155, §4°, inciso II e IV do Código 
Penal de FÁBIO JUNHO OLIVEIRA DA SILVA: 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal: o réu 
demonstrou culpabilidade mínima pois de forma livre, sabedor da ilicitude de sua conduta resolveu furtar com destreza e em 
concurso de duas ou mais pessoas, a conduta social e a personalidade podem ser consideradas normais; não há motivo 
plausível para o cometimento da infração, haja vista que o acusado é apto ao trabalho; as consequências da infração prejudicam 
o réu em parte, porque parte da res furtivae foi restituída; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato 
criminoso. PENA-BASE: Considerando que a maior parte das circunstâncias judiciais vertem a favor do denunciado, fixo a pena-
base no grau mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão. 2ª FASE – ATENUANTES: Nada há nada para ser considerado. 
AGRAVANTES: "A jurisprudência é pacífica no sentido de que, no delito previsto no artigo 155, § 4º, incisos I e IV do Código 
Penal, havendo uma ou mais circunstâncias qualificadoras, pode-se usar uma delas na primeira ou segunda fase da dosimetria, 
bastando uma única para compor o tipo qualificado, não havendo de se falar em bis in idem."Acórdão 1037487, unânime, 
Relatora: ANA MARIA AMARANTE, Câmara Criminal, data de julgamento: 7/8/2017, publicado no DJe: 14/8/2017. Assim, aplico 
a agravante do concurso de pessoas aumentando a pena, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 3ª FASE 
- CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas. PENA 
DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) 
diasmulta, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. Passo à dosagem da pena do crime tipificado no artigo 155, §4°, inciso II 
e IV do Código Penal de RILDO DIAS DOS SANTOS: 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal: o réu 
demonstrou culpabilidade mínima pois de forma livre, sabedor da ilicitude de sua conduta resolveu furtar em concurso de duas 
ou mais pessoas, a conduta social e a personalidade podem ser consideradas normais; não há motivo plausível para o 
cometimento da infração, haja vista que o acusado é apto ao trabalho; as consequências da infração prejudicam o réu em parte, 
porque parte da res furtivae foi restituída; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso. PENA-
BASE: Considerando que a maior parte das circunstâncias judiciais vertem a favor do denunciado, fixo a pena-base no grau 
mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão. 2ª FASE – ATENUANTES: Nada há nada para ser considerado. AGRAVANTES: 
Não há nada a ser considerado. . 3ª FASE - CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA: Não há causas de aumento ou 
de diminuição a serem consideradas. PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 02 (dois) anos de 
reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, cujo valor unitário arbitro no importe mínimo. REGIME INICIAL E LOCAL DE 
CUMPRIMENTO DA PENA: Em virtude do que foi valorado na fixação da pena-base, a sanção será cumprida inicialmente em 
regime aberto. SUBSTITUIÇÃO: Cabível a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, em especial pelas 
condições favoráveis do art. 59 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais 
seja: prestação pecuniária e prestação de serviço à comunidade, na forma a ser determinada pelo juízo da execução. SURSIS: 
Prejudicado em razão da substituição aplicada. RECURSO: Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. DIREITOS 
POLÍTICOS: Os direitos políticos do réu ficarão suspensos, enquanto durarem os efeitos da condenação (Constituição Federal, 
art. 15, inciso III). CUSTAS PROCESSUAIS: Isento o acusado ao pagamento das custas processuais. OUTROS EFEITOS DA 
CONDENAÇÃO, FIANÇA, COISAS APREENDIDAS ETC.: Nada há para ser considerado. DISPOSIÇÕES FINAIS: Após o 
trânsito em julgado desta sentença (respeitadas as modificações, em caso de provimento de eventual recurso): 1. lance-se o 
nome do réu no rol dos culpados; 2. extraia-se a guia de execução penal; 3. providencie-se comunicação à Justiça Eleitoral; 
Intimem-se. Cumpra-se. Palmas/TO, 01/12/2021. MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, Juiz de Direit.o" Palmas, aos 27/10/2022. 
Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00451734920218272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LUCIANO SOUZA GONÇALVES 
FINALIDADE: O Juiz de direito, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) LUCIANO SOUZA GONÇALVES, brasileiro, eletricista, nascido aos 03/06/1983, natural de São Bento do 
Sapucaí/SP, RG nº 1303580 SSP/TO e CPF nº 012.809.136-30, filho de Rosanda Aparecida de Souza Gonçalves e de Alaor 
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Gonçalves Filho?, 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 0045173-49.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO O Ministério Público denunciou LUCIANO SOUZA GONÇALVES, brasileiro, eletricista, nascido em 03/06/1983, 
natural de São Bento do Sapucaí/SP, filho de Rosanda Aparecida de Souza Gonçalves e de Alaor Gonçalves Filho, RG nº 
1303580 SSP/TO e CPF nº 012.809.136-30 1 , por fatos assim descritos: [...] O acusado foi preso em flagrante e teve a liberdade 
provisória concedida na audiência de custódia, realizada em 10/10/2021 (processo 0038057-89.2021.8.27.2729/TO, evento 14, 
TERMOAUD1), com a imposição da medida cautelar de proibição de ausentar-se da cidade por tempo superior a 30 dias. Na 
decisão do processo 0038057-89.2021.8.27.2729/TO, evento 25, DECDESPA1, o prazo de vigência da medida foi estabelecido 
em 3 meses, a contar de 01/01/2022. A denúncia foi oferecida em 06/12/2021 e recebida no dia seguinte. O acusado foi citado e 
apresentou resposta por meio de defensora pública (evento 18), ocasião em que insistiu na possibilidade da celebração de 
acordo de não persecução penal. Instado a se manifestar, o órgão superior do ministério público retificou o entendimento 
exarado na denúncia (evento 24). Na decisão do evento 26, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na audiência de instrução 
realizada em 31/08/2022 (evento 55, TERMOAUD1), foram ouvidas as seguintes pessoas: RENATO DE MIRANDA BARROS, 
JANDER ALFREDO DE CASTRO e ANDERSON FERREIRA SOUTO, sendo consignado pelo magistrado que a audiência se 
realizaria sem a presença do acusado, em razão de não ter comparecido, apesar de devidamente notificado. Na audiência 
seguinte, realizada em 25/10/2022, a defesa desistiu da oitiva de MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE MELO, que deixou de 
comparecer. O ato novamente aconteceu sem a presença do acusado, por não ter sido localizado para ser notificado, sendo 
declarado revel. Em alegações finais orais, o órgão do Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado, incluindo 
a imposição da pena reparatória. A defesa, também oralmente, pediu o que segue: [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO Eis a síntese das 
narrativas colhidas na audiência judicial: RENATO DE MIRANDA BARROS: é policial militar e estava fazendo o policiamento das 
proximidades do terminal rodoviário, quando foi informado por terceiros de que havia um homem no interior do banheiro feminino 
do local. Dirigiu-se até lá e abordou o homem referido, que se tratava do acusado, determinado que saísse do banheiro. Quando 
o acusado saiu daquele recinto, estava nervoso e proferiu xingamentos, usando termos como "policial de merda". O acusado não 
obedeceu ao comando de colocar as mãos na cabeça, a fim de ser revistado, e partiu para cima dos policiais, o que tornou 
necessária a sua imobilização. O acusado nada danificou na rodoviária. Ao ser apresentado na delegacia de polícia, o acusado 
foi algemado a um objeto. No entanto, ele conseguiu quebrar o tal objeto e começou a quebrar os móveis da sala onde estava. 
Além de haver ofendido a guarnição, o acusado xingou também o delegado e o demais policiais que estavam na delegacia. O 
acusado aparentava estar sob o efeito de substância entorpecente. Não foi encontrado objeto ilícito durante a busca pessoal. 
Não sabe se o acusado estava utilizando o banheiro feminino por equívoco ou qual era sua intenção ao entrar lá. Não soube 
informar se o acusado foi algemado no objeto referido ou se apenas começou a quebrar as coisas que se encontravam na sala 
da delegacia em que se encontrava. JANDER ALFREDO DE CASTRO: é policial militar e estava fazendo patrulhamento na 
rodoviária, quando foi informado por uma mulher que havia um homem no banheiro feminino. Foi ao local para retirar o homem, 
que se tratava do acusado, que começou a desrespeitar a guarnição, xingando os policiais de "policiais de merda". O acusado 
apresentava comportamento agressivo, razão pela qual precisou ser contido e levado para a delegacia de polícia. O acusado 
aparentava estar "chapado", fora de si, e danificou as divisórias da delegacia. Na rodoviária, o acusado não demorou a sair do 
banheiro, mas que em razão de ter desrespeitado os policiais, teve que ser algemado. Na época, a delegacia de polícia estava 
instalada em prédio alugado. ANDERSON FERREIRA SOUTO: é policial civil e disse que o acusado chegou tranquilo à 
delegacia de polícia em que o depoente estava, embora visivelmente embriagado. Quando estava quase concluindo os 
procedimentos, o depoente foi até a sala onde o acusado havia sido deixado algemado, para verificar se estava bem, e viu que 
ele estava nervoso e alterado e chutava a parede, que era feita de gesso e ficou danificada. Soube pelos policiais militares que o 
acusado havia proferido xingamentos no momento da prisão. O acusado não foi interrogado, por ter-se tornado revel. Assim 
estabelecida a dinâmica dos acontecimentos, passo ao exame do mérito da causa, na ordem em que os fatos aconteceram. 2.1. 
Do desacato Para que se configure o crime previsto no art. 331 do Código Penal, é necessário que fique clara a vontade 
específica de ofender a honra, humilhar, causar vexame, menosprezar o funcionário público no exercício de sua função ou em 
razão dela. Os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que o acusado proferiu xingamentos a eles, fato que aconteceu logo 
após a abordagem ao acusado no terminal rodoviário. Apesar de considerar válido o testemunho do policial ouvido, entendo que 
não ficou comprovado, na conduta do acusado, o dolo específico de desprestigiar a função pública, pois se afirmou que o 
acusado estava aparentemente fora de si em decorrência do uso de alguma substância, o que arreda o elemento subjetivo do 
tipo. Vale dizer que o policial civil ANDERSON FERREIRA SOUTO não ratificou a informação de que o acusado teria proferido 
xingamentos também na delegacia de polícia. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados, mutatis mutandis: [...] Nestes 
termos, é necessária a absolvição em relação ao desacato. 2.2. Da resistência Extrai-se dos autos, principalmente da prova 
testemunhal, que o acusado opôs-se à prisão, mas não há relato de que tenha usado de violência ou ameaça em sua ação. Para 
a configuração do crime analisado é indispensável que haja conduta ativa, com emprego de violência ou ameaça, conforme 
consta da redação do art. 329 do Código Penal. A simples resistência passiva à prisão não configura o delito. Sobre o tema, 
segue o julgado: [...] Nestes termos, também é cabível a absolvição em relação ao crime de resistência. 2.3. Do dano A 
materialidade do fato ficou devidamente comprovada nas declarações colhidas na primeira audiência judicial e pelo laudo juntado 
no processo 0038057-89.2021.8.27.2729/TO, evento 44, INQ1. Ficou comprovado que o acusado, quando estava detido no 
prédio da 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil desta capital, chutou e danificou a parede, incorrendo assim nas penas do 
art. 163 do Código Penal. Quanto ao pedido da defesa pelo afastamento da majorante, é essencial destacar que a configuração 
da qualificadora prevista no inciso III do parágrafo único do aludido dispositivo acontece quando o agente pratica o dano "contra 
o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, 
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sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos". Neste caso, não basta que o bem atingido seja 
público, mas integrante do patrimônio de algum dos entes federativos indicado na lei penal, não sendo possível adotar 
interpretação prejudicial ao acusado. No caso vertente, verificou-se que o dano causado pelo acusado atingiu apenas uma das 
paredes de gesso da delegacia de polícia, que na época funcionava em prédio alugado, segundo o depoimento de JANDER 
ALFREDO DE CASTRO, portanto não integrante do patrimônio do Estado do Tocantins. Assim, não se mostra cabível o 
reconhecimento da qualificadora. Nestes sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado do TJDFT: [...] Assim, o acusado será 
condenado apenas pelo cometimento do dano simples. Para efeito de avaliação de antecedentes, antecipo que o acusado 
registra condenação definitiva derivada do processo abaixo elencado, segundo consta da certidão do evento 13: Nº do Processo: 
0026639-33.2016.8.27.2729 Data de autuação: 12/08/2016 09:48:57 Situação: BAIXADO Órgão Julgador: Juizo da 4ª Vara 
Criminal de Palmas Classe da ação: Execução da Pena 1. Data do Fato: 17/04/2016 2.Recebimento da denúncia: 02/05/2016 
15:37:11 3.Tipificação Penal da Denúncia: art. 147, do Código Penal, c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, do código Penal, na 
modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006. 4.Julgamento – Com Resolução do Mérito – Procedência - Diante do exposto, 
JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal formulada na denúncia quanto ao delito de ameaça, motivo pelo qual 
CONDENO o acusado como incurso nas penas do Código Penal, artigo 147, c/c artigo 61, inciso II, letra “f”, do mesmo código, 
na modalidade dos artigos 5º, e 7º, da Lei nº 11.340/2006 5.Data da Publicação da Sentença: 30/06/2016 21:02:35 6.Pena 
imposta: 06 (seis) meses de detenção 7.Regime inicial para cumprimento: semiaberto 8.Trânsito em julgado: para o MP em 
12/07/2016; para a Defensoria Pública e, 19/07/2016; para a vítima em 09/08/2016; e, para denunciado em 26/07/2016. 9. Baixa 
Definitiva: 28/03/2017 09:05:42 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, julgo procedente em parte a denúncia para: a) condenar o 
acusado LUCIANO SOUZA GONÇALVES nas sanções dos artigos 163, caput, do Código Penal; b) absolvê-lo quanto ao 
desacato e à resistência, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Passo à dosagem da pena do 
dano simples. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para o tipo; 
não registra maus antecedentes 4 ; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram 
suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são 
inerentes a fatos desta natureza; neste caso, não cabe avaliar o comportamento da vítima. Pena-base: diante do exposto acima, 
aplicarei apenas a pena de multa, no importe de 10 dias-multa. 2ª fase. Atenuantes: não há. Agravantes: a outra condenação 
penal informada no evento 13 caracteriza reincidência, por isso a pena será agravada em 5 dias-multa. A propósito, a defesa não 
apresentou argumento hábil a desconstituir a prova da reincidência exposta naquele documento. 3ª Fase. Causas de diminuição 
e aumento de pena: não há. Pena definitiva: fica estabelecida 15 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. 
Suspensão condicional da pena e substituição: não cabíveis, pois não foi imposta pena privativa de liberdade. Recurso: concedo 
ao acusado o direito de apelar em liberdade, por não se apresentaram evidentes os fundamentos da prisão preventiva e porque 
não foi imposta pena de restrição da liberdade. Os direitos políticos do acusado ficarão suspensos até o cumprimento da pena. 
Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção será resolvida na execução. Fiança, coisas 
apreendidas, outros efeitos da condenação etc.: nada há a decidir. Conforme comprovou o laudo pericial apresentado processo 
0038057-89.2021.8.27.2729/TO, evento 44, INQ1, o reparo do dano foi avaliado em R$ 450,00, motivo pelo qual fixo neste 
patamar o valor da pena reparatória, em favor do proprietário do prédio.  Ficam intimados os representantes das partes por meio 
do sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o acusado, se preciso por edital, e cumprir as demais 
diligências que lhe cabem. Palmas/TO, 31/10/2022. RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 
31/10/2022. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6751480 
1ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0026630-61.2022.8.27.2729/TO 
AUTOR: JUSCELINO GOMES DIVINO 
RÉU: MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza 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 MARIA DE FATIMA FERREIRA GOMES, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " 
POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARIA DE FÁTIMA FERREIRA GOMES, nomeando-lhe 
curador o Sr. JUSCELINO GOMES DIVINO, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil, para atos negociais e de 
gestão. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais (art. 755, §3° do CPC e arts. 
29 V, 92 e 93 da LRP) e 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. Falecendo a interditada, o (a) curador 
(a) deverá informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do (a) 
interditado (a). Homologo a renuncia do prazo recursal. Defiro os benefícios da justiça gratuita, previstos no art. 98 do Código de 
Processo Civil.O termo de audiência foi lido e confirmado pelas partes.Link para acesso ao vídeo da audiência:URL de acesso à 
extranet: https://vc.tjto.jus.br/file/share/cc5604d77787406b8caa03757324a3eb,Nada mais havendo a Juíza de Direito declarou 
encerrado o ato, determinando que se lavrasse esse termo.Certifico e dou fé que as partes acima informadas estão presentes na 
audiência de apresentação, pelo que deixo de colher assinatura tendo em vista se tratar de atos realizado por videoconferência, 
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conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de abril de 2020.  Nada mais havendo. 
Eu, Samantha F Lino Gonçalves, Assessora Jurídica, lavrei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA, Juíza de Direito. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA 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, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES , Servidora do Judiciário, que 
digitei e conferi. Palmas/TO, 27/10/202 Documento eletrônico assinado por  HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de 
Direito 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2587/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 31 de outubro de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 30/2022, de  20 de outubro de 2022, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 53/2021; 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art 1º. Estabelecer a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período 
de 04/11/2022 às 18h a 11/11/2022, às 11h59min., será cumprido pelo magistrado Márcio Barcelos Costa, assessora 
jurídica Jaqueline Heinrich, servidora Wanessa P. Balduíno e oficial de justiça Paulo Hernandes dos Santos. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos trinta e um (31) dias do 
mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MELQUISEDEQUE CORREA, CPF/CNPJ: 689.713.201-25, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5034886-54.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 24 de outubro de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina 
a CITAÇÃO de JULIA MARTINS CONSTATINO, CPF/CNPJ: 846.138.661-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5035258-66.2013.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20130024124, inscrita em 31/01/2010, referente ao TXL-FUNC ; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5299 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022 52 

 

 
 

1.463,50 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 
6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
25 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 VALDIVINO CANDIDO, CPF/CNPJ: 472.998.866-34, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5002716-29.2012.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa 
nº(s) 20110006959 , inscrita em 12/3/2008, referente ao TXL; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.480,86 (um mil, 
quatrocentos e oitenta 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, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 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 JULIA MARTINS CONSTATINO, CPF/CNPJ: 846.138.661-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5035258-66.2013.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20130024124, inscrita em 31/01/2010, referente ao TXL-FUNC ; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 
1.463,50 (um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 
6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
25 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 RODRIGO MOTA MARINHO, CPF/CNPJ: 855.065.751-49 , para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 30 dos autos da Execução Fiscal n° 0030099-23.2019.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 24 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 ACRIZIO SOUSA DA COSTA, CPF/CNPJ: 01.230.188/0001-27, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 98 dos autos da Execução Fiscal n° 5028946-74.2013.8.27.2729 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 
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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, 24 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 MELQUISEDEQUE CORREA, CPF/CNPJ: 689.713.201-25, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 85 dos autos da Execução Fiscal n° 5034886-54.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...)ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 24 de outubro de 2022. 
 

PARANÃ 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CONHECIMENTO E CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito da Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na formada lei, 
etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de Paranã, 
Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando a AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE DÉBITO 
c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, sob o número 0000408-81.2021.8.27.2732, Chave do Processo: 
980988092621, AUTOR: ELSON MOREIRA RIBEIRO, RÉU: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA, associação privada, inscrita no MF/CNPJ sob o n.º 08.071.645/0001-27, 
com sede na Rua Serra do Japi, n° 1526, andar 01, Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP, CEP: 03309-001, sendo o presente 
para CONHECIMENTO E CITAÇÃO, para responderem aos atos e termos da ação proposta contestando-a caso queiram, no 
prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já cientes de que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como 
verdadeiros os fatos articulados pelos autores. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 
autor. (arts. 285, 319, 942 e 232 do CPC), tudo conforme despacho a seguir transcrito: DESPACHO. Uma vez esgotados todos 
os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos 
dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil, com prazo de 20 dias.Prazo de publicação 30 dias, data 
indicada no sistema. as) Dr. MARCIO SOARES DA CUNHA - Juiz de Direito. E, para que não aleguem ignorância manda expedir 
o presente edital de citação, para ser publicado no Diário da Justiça, bem como afixada uma via do presente no placard do 
Fórum local. Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, aos 28 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, Luã Pina Lima, Técnico Judiciário o digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0002223-50.2020.8.27.2732/TO 
AUTOR: SEBASTIÃO WAGNER GONZAGA DO NASCIMENTO 
RÉU: MACHADO IRMÃOS E CIA LTDA 
EDITAL Nº 6525694 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (VINTE) DIAS 
O DOUTOR MARCIO SOARES DA CUNHA, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Paranã, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. 
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e Comarca de Paranã, 
Estado do Tocantins, via desta Escrivania do 1º Cível, está se processando a AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO 
DE TUTELA DE URGÊNCIA (PROCESSO Nº 0002223-50.2020.827.2732 Chave Processo: 221750217222), Requerente O 
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO WAGNER GONZAGA DO NASCIMENTO, REPRESENTADO POR EUNICE PEREIRA 
CARVALHO em desfavor da EMPRESA MACHADO IRMÃOS LTDA, por seu representante legal, sendo o presente para 
CITAR a Requerida EMPRESA MACHADO IRMÃOS LTDA, por seu representante legal, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 01.526.870/0001-61, registrada na JULCEG nº 529.8031464-0, com sede na Avenida 
Anhanguera, 9.070, Campinas, Goiânia – GO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder aos atos e termos 
da ação proposta contestando-a caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já ciente de que não sendo contestada 
a ação, se presumirão aceitos pelo réu, como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Se o réu não contestar a ação, reputar-
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se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Tudo conforme despacho a seguir transcrito: DESPACHO: Uma vez esgotados 
todos os meios  de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos 
termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de 30 dias. Data no sistema.. MARCIO SOARES 
DA CUNHA – JUIZ DE DIREITO.  E, para que não aleguem ignorância manda expedir o presente edital de citação, para ser 
publicado no Diário da Justiça, bem como afixada uma via do presente no placard do Fórum local. Dado e Passado nesta cidade 
e Comarca de Paranã, Estado do Tocantins aos 30 de setembro de 2022. Eu, Altina Nunes Barbosa Filha Alves, Técnica 
Judiciária o digitei e o fiz inserir. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM 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: 00021435420188272733, AÇÃO: Procedimento Comum Cível; 
REQUERENTE: JOSEFA DA SILVA PEREIRA; REQUERIDO: RIVELINO LOURENCO DE OLIVEIRA e MATHEUS KENNEDY 
DE OLIVEIRA E SOUSA; FINALIDADE: CITAÇÃO de RIVELINO LOURENCO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do 
CPF n.º 596.809.111-87 e MATHEUS KENNEDY DE OLIVEIRA E SOUSA, brasileiro, solteiro, portador do CPF n.º 051.149.631-
12, ambos residentes e domiciliados em local incerto e não sabido, para querendo, apresentar contestação aos termos iniciais da 
presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias. DESPACHO: DEFIRO o pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte 
requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 
incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (NCPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO 
como curador especial para defender os interesses do requerido citadopor edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins 
na pessoa do Defensor Público Pedro Alexandre Conceição Aires Gonçalves, 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). INTIME-SE. 
CUMPRA-SE. CERTIDÃO: Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local.  Pedro Afonso-TO, 27 de outubro de 
2022. Katian dos Santos Costa Sipauba - Servidora de Secretária TJTO. 
 

PORTO NACIONAL 
Diretoria do foro 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. O Dr. ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, MM. Juiz de 
Direito da 1ª Vara Criminal, Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio da presente publicação, ficam intimadas as vítimas e/ou 
eventuais interessados a proceder, dentro do prazo de 10 (dez) dias, ao pedido de restituição dos objetos apreendidos e 
descritos nas planilhas a seguir, ficando cientes desde já que, não efetuados os requerimentos em tempo oportuno, serão 
adotadas as providências de destinação a que alude o artigo 692 do Provimento nº 11/2019, que institui a Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, e artigo 6º, § 1º, da Portaria Nº 2006/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, 
de 23 de agosto de 2022 (DJe 5262 01/09/2022, DJe 5266 12/09/2022), conforme deliberação contida no 22.0.000026592-0: 

Item Processo Indiciado Vítima 

01 – TV Samsunsg 32’ 
01 - Monitor AOC 
01 – Notebook Semp Toshiba 
04 – Celulares LG 
01 – Celular BLU 
01 – Relógio Orient 
04 – Carteiras couro masculina 
01 – Óculos Rayban 
01 – Bolsa bege com diversos 
documentos 
Vários chips de celular 
Papeis e documentos diversos. 
  
  

0002828.20-
2016.8.27.2737| 

LUIS FERNANDO MARTINS 
GAMA 

RONIE VON PEREIRA DA 
SILVA 

ANGELINA DOS REIS RIBEIRO 
MIRANDA 

GIULIANO ORSI MARQUES DE 
CARVALHO 

MARCIA DA COSTA 
RODRIGUES DE CAMARGO 
ROMEU DA SILVA MARINHO 

01 – Som residencial marca LG 0013777-98.2019.8.27.2737 
  

MIZAEL RIBEIRO REIS DORACI NUNES DA SILVA 
HEDTACIO RANIE 

MARREIROS DA SILVA 
TATIANA DE SOUSA ALMEIDA 
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01 – TV Samsung 42’ 
01 – Mini-system HI-FI System 
01 – Churrasqueira Eletrica 

0009094-23.2016.8.27.2737 JHOMARCOS DA SILVA GELMIR FONTANA JIRARDI 
SUELENE DE OLIVEIRA ROSA 

SILVA 

01 – Notebook Itautec Infoway 
14’ 

0004494-90.2015.8.27.2737 RÔMULO EDUARDO 
PARLANDRINO OLIVEIRA 

A Coletividade 

01 – Notebook Semp Toshiba 0003365-74.2020.8.27.2737     

01 – Microondas Electrolux 0013777-98.2019.8.27.2737 MIZAEL RIBEIRO REIS DORACI NUNES DA SILVA 
HEDTACIO RANIE 

MARREIROS DA SILVA 
TATIANA DE SOUSA ALMEIDA 

05 – Cadeiras de aço IP 3062/05 POLIANA GONÇALVEZ ALVES SENÓRIA e outros 

01 – Fio de cobre aprox 4m Sem ID   Sem ID 

03 – Latas de Cerveja Kaiser 00081724520178272737 ADEMAR GOMES DOS 
SANTOS 

  

03 – Facões 
35 – Munições diversas 

50052083320138272737 PEDRO AQUILES MOREIRA 
DOS SANTOS 

ANTONIO MOREIRA DOS 
SANTOS 

JAIRO CEZAR TAVARES 
BATISTA 

  

02 – Facões 00007773620168272737 ANDRE MARTINS ARRUDA ANA PAULA DE SOUSA 
ANDRADE 

01 – Celular LG E400F 
01 – Celular Nokia 
01 – Celular sem marca 
01 – Celular Samsung Duos 
01 – Faca 
01 – Trabuco 
01 – Espingarda Artesanal 

00062154320168272737 LUCAS CRUZ SILVA 
WNILKEN SARAIVA 

RODRIGUES 

  

01 – Celular Samsung SM 
G581H/DL 
01 – Celular LG LGM25ODS 
01 – Carteira de Bolso 

00020412020188272737 JOAQUIM DE ASSIS PEREIRA   

01 – Facão 00055231020178272737 
  

JOSUE RODRIGUES   

01 – Facão 50003981520138272737 EDIVILSO REIS FRANCISCO 
DE SOUZA 

  

01 – Sacola de Pano Bege 000223037220148272737 WARLEY PEREIRA 
BORRALHO 

DENILSON PEREIRA DOS 
SANTOS 

ROGER MULLER PEREIRA DA 
SILVA 

  

01 – Facão 
01 – Faca de Cozinha 

00014263520158272737 NEILTON FERREIRA DE 
SOUSA 

DENILSON PEREIRA DA SILVA 
EDUARDO RIBEIRO DE 

CIRQUEIRA 

  

02 – Fragmentos de meta 00024254620198272737 MICHAEL BARREIRA NUNES MARIA DA CONCEIÇÃO 
RIBEIRO DA SILVA 

01 – Faca 
01 – Canivete 

00125784120198272737   LINDOUFO CAMPELO DA LUZ 

01 – Facão 00012813720198272737 ALTAMIR RODRIGUES 
BATISTA JUNIOR FERNANDES 

LUIZA RODRIGUES DOS REIS 

01 – Tesoura de Jardim IP 5556/10     

04 – Pedaçõs de segueta 2008.0006.0690-8 EMIR DIONIZIO DE BRITO PATRIMÔNIO PÚBLICO 

03 – Facas 2007.0003.2207-3 RENER F. DE OLIVEIRA MEIO AMBIENTE 
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03 – Facões 

01 – Punhal 4682/08 DORIVALDO PEREIRA DOS 
SANTOS 

  

01 – Faca 4092/06 LUZIMAR ROSA CARDOSO 
DANIEL BARREIRA DE 

OLIVEIRA 

DELISMAR FERREIRA 

01 – Faca 2006.0000.6845-4 JOSE RAIMUNDO 
MAGALHÃES 

  

01 – Faca IP 4212/02 EVANDRO DE OLIVEIRA 
SANTOS 

  

01 – Faca 00045620620168272737 RENATO NOGUEIRA DE 
OLIVEIRA 

  

01 – Faca 
01 – Isqueiro 

5409/10 ALDEMIR NLETO LOPES   

01 – Faca 11/02 LEONARDO JOSE LAGAROS JOSE ADEILDO ALVES 
ARAUJO 

01 – Faca 5217/10 MARCOS AURELIO 
NAPONUCENO 

EDIMAR DAYANE DOS 
SANTOS GOMES 

01 – Faca 50007137720128272737 FAUSTINO LOPES TAVARES   

01 – Faca 2006.0000.6879-8 BENEDITO DE OLIVEIRA   

01 – Placa de Veículo CMI6481 
Araraquara SP 
01 – Colete Segurança 
01 – Faca amarela 

2011.00002.8985-6 LINDOMAR GOMES DE SOUZA SILVIO ROBERTO FELICIANO 

02 – Cédulas de R$ 10,00 4313/10   RAIMUNDA DA COSTA MOTA 

01 – Faca TCO 375/05 DIVINO ALVES FERREIRA   

01 – Faca 003/99 JOCIREZ JOSE BARBOSA   

01 – Faca AP 2149/03 EDIMAR MASCARENHAS 
PEREIRA 

  

01 – Faca IP 4124/06 MARICAL BISPO DE 
CARVALHO 

  

01 – Faca 2009.0002.7799-6 ROMEU PEREIRA DOS 
SANTOS 

  

01 – Faca 5891/11 2011.0012.3831-7 ALOIZIO CESAR 
MASCARENHAS 

  

01 – Faca 4040/02 ADAOZIEL PEREIRA REIS   

01 – Faca 2008.0006.1929-5 JUCIFLAVIO TAVARES 
CARNEIRO 

  

01 – Faca IP 4159/06 DIONE MAURÍCIO MELO   

01 – Faca IP 4247/07 IVONETE DIAS DOS REIS 
CARVALHO SANTOS 

  

01 – Faca IP 4166/06 MARCOS TADEU PEREIRA DA 
ANUNCIAÇÃO 

  

01 – Faca 2007.0008.5945-0     

01 – Faca IP 053-E/12 VONEZ RIBEIRO SOARES   

01 – Faca 
01 – Mini radio AM/FM 

TC 339/04 LUIS ANTONIO DO VALE   

01 – Faca IP 4906/09 JURANDI CARVALHO FILHO   

01 – Faca 2009.0006.3021-1 PEDRO CIRQUEIRA MENDES   

01 – Faca IP 4306/07 MANOEL MESSIAS ALVES 
SANTOS 

CLEONICE GONÇALVES DOS 
SANTOS 

01 – Chucho de ferro IP 4640/08 ANTONIO CARLOS 
FERNANDES 

  

01 – Faca IP 4274/07 MARCIONEY PEREIRA 
ARAUJO 

  

01 – Faca TCO 463/09 GILSON ALVES RODRIGUES   
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01 – Faca 
01 – Blusa Preta rasgada 

2012.0005.0055-5 AFONSO MENDES DOS 
SANTOS 

  

01 – Canivete 
02 – Facões 

00016007820148272737 EURIPEDES FRANSCISCO 
XAVIER 

  

01 – Projetil 00032064420148272737 ROSEMILSON VALADARES 
MORAES 

  

01 – Celular Samsung DUOS 00047982120178272737 MARCUS VINICIUS DIAS DE 
SOUZA 

  

01 – Facão sem cabo 00014067820148272737 VINICIUS BATISTA PEREIRA   

01 – Celular LG FM rádio 00047815320158272737 MARINA LOPES ROTONDARO 
CORSINI MOURÃO 

  

01 – Faca quebrada 00041758820168272737 GLEISONBONFIM RODRIGUES 
PIMENTEL 

ALESSANDRO COSTA 
COELHO 

FRANCISCO COELHO FILHO 
UILSON GOMES DA SILVA 

01 – Celular BLU BOLD 
01 – Chip operadora Claro 
01 – Cartão de Memória SD 
Sandisk 

00078571720178272737 ISAQUE DE SOUSA ANDRADE   

01 – Aparelho celular BLU 
01 – Chip 

00073514120178272737 NEYSON RODRIGUES DA 
SILVA 

RAIMUNDO BRITO DA SILVA 
LUIZ CARLOS FONTELLA 

SOUZA 
ALEXSANDRO MOREIRA 

COSTA 
  

  

 11 – Cartões do Banco 
Bradesco 
04 – Cartões CAIXA 
02 – Cartões do Banco do Brasil 
01 – Cartão Banco Santander 
01 – Cartão Crediamigo 
01 – Cartão Valdeli Araújo Lima 
01 – Celular LG 
02 – CHIP’s 

00081242320168272737 VALDELI ARAÚJO LIMA   

01 – Celular LG 00076669820198272737 MAX WILLIAN DE OLIVEIRA 
SOBRINHO 

  

01 – Celular LG com CHIP 
Quantia de 9,25 
01 – Chip Claro 

00028784620168272737 ANNE KARIANE DIAS ARAÚJO   

01 – Celular ALCATEL 
01 – Faca cabo plástico 

00047278720158272737 THIAGO FELIPE TAVARES DA 
CRUZ 

  

01 – Faca TRAMONTINA 00135085920198272737 MILSON FERREIRA DE SOUZA   

01 – Celular MOTOROLA 00003376920188272737 A APURAR   

01 – Pepita de ouro de 7,8g 
01 – Pingente de Ouro 

00017103820188272737 
00005775820188272737 

MAURICIO CIRQUEIRA 
CORADO 

  

01 – Celular SAMSUNG 
01 – CHIP OI 

00138247220198272737 AGEU IRINEU DE SOUSA   

01 – Celular MOTOROLA 
  

00076695320198272737 LUIZ FELIPE SOUZA COELHO   

01 – Celular BLB 
01 – Celular sem marca 
aparente 

00087958020158272737 
  

00087914320158272737 

DOUGLAS BATISTA JORGE DA 
SILVA 

  

01 – Celular SASMUNG 00009964420198272737 PABLO TALLISON FERREIRA 
COSTA 

THAYNARA CRYSTINA 
FERREIRA FRANÇA 
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01 – Celular Motorola 
01 – CHIP 
01 – Chave biela 
01 – Chave micha 

00130629020188272737 RUBERVAL MATOS BARBOSA   

02 – Partes de Projétil 00120033320198272737 JOSUÉ ALVES NOVAES   

01 – Faca MONALIZA 00039529620208272737 LEANDRO RODRIGUES LUZ   

02 – Facas sem marca aparente 
01 – Cabo de faca 
01 – Arma de fogo, TRABUCO 
(encaminhada para o exercito) 

00141538420198272737 ROMILSO MASCARENHAS DE 
LIMA 

LEIDINALDO FRANCISCO DE 
JESUS 

01 – Faca peixeira sem marca 
aparente 

00025452120218272737 ANTÔNIO RODRIGUES LIMA   

01 – Faca TRAMONTINA 50015113820128272737 EDIMILSON LOPES BARRETO   

01 – Balança de precisão 
03 – Celulares SAMSUNG 
01 – Celular LG 

00037641120178272737 
00035926920178272737 

DIEGO ALVES DE SOUZA   

01 – Celular LG 00148876920188272737 ÁCTOS PEREIRA DE SOUSA 
REMULO AZEVEDO BRITO 
WEVERTON SOARES DE 

NOVAES 

  

01 – Celular SAMSUNG 
  

00000414720188272737     

01 – Canivete MING YANG 00049585120148272737 JHONE JOSE DE SOUZA   

01 – Celular SAMSUNG 
01 – Celular ALCATEL 

00014817820188272737 WANDERSON DIAS DA 
ANUNCIAÇÃO 

  

01 – Celular SAMSUNG 
  

00080852620168272737 MARCIO AUGUSTO 
CARVALHO RIBEIRO 

  

01 – CNH 00077775320178272737 WESLEY ALVES PEREIRA   

01 – Licenciamento de veículo 00128312920198272737 ZIOMAR SILVA BARBOSA   

01 – Celular SAMSUNG 00013994720188272737 MANOEL SILVA FREITAS   

01 – Balança digital de precisão 00079796420168272737 BELCHEOR BUARK 
CARNEIRO E SILVA 

  

01 – Celular SAMSUNG 00000362520188272737 ANDERSON PEIXOTO DOS 
REIS 

  

01 – Celular SAMSUNG 00086938720178272737 MATHEUS RODRIGUES 
RAMOS 

  

02 – Folhas de cheques 
preenchidos 
01 – Talão de cheque com três 
folhas em branco 

00079224620168272737 CLAUDIO SOARES DE MOURA   

01 – Pedaço de cegueta 
01 – Metade de uma moeda 
01 – cortador de unha  

50018044220118272737 DEJANIO OLIVEIRA LEITE   

01 – Celular BLU 00010805020168272737 PABLO RAFAEL DOS SANTOS 
BRITO 

  

01 – Celular POSITIVO 
01 – CHIP 
01 – Cartão de memória 

00119031520188272737 IAGO FERREIRA DA SILVA   

03 – Celulares SAMSUNG 
01 – Espingarda calibre 12 
01 – Arma de fogo 
36 – Munições de diversos 
calibres 
(As armas e munições foram 
encaminhadas ao exército) 

00072564520168272737 NILTON JOSE FERNANDES   

01 – Celular 00120033320198272737 JOSUÉ ALVES NOVAES   

01 – Celular 00104418620198272737 JUNIOR MARTINS DE SOUZA   



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5299 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022 59 

 

 
 

01 – Celular SAMSUNG 00000929220178272737 MARCELO MOREIRA DE 
OLIVEIRA 

  

01 – Celular SAMSUNG 00053241720198272737 WANDERLEY BRITO DOS 
SANTOS 

  

01 – Espingarda de chumbinho 
tipo pressão 

50071726120138272737 FERNANDA DE ASSIS 
FERREIRA NUNES 

  

01 – Celular 
01 – Cartão de memória 

00180038320188272737 VALDINEI GOMES DOS 
SANTOS 

  

01 – Celular LG 00083757520158272737 JULIO CESAR GOMES 
CAVALCANTE 

  

01 – Celular SAMSUNG 00011151020168272737 ANTONIO LEONARDO 
CARVALHO COSTA 

  

01 – Celular SANSUMG 00039142620168272737 DOUGLAS NONATO DA SILVA   

01 – Celular SAMSUNG 00038752420198272737 JOSUE ALVES FAUSTINO 
RAINEL MATIAS FERREIRA 

SOBRINHO 

  

01 – Celular BLU 
01 – Celular Onetouch 

00009211020168272737 ALAN SALES BORGES 
JOSÉ MARCOS DE LIMA 

  

01 – Celular SAMSUNG 00079224620168272737 CLAUDIO SOARES DE MOURA   

01 – Facão TRAMONTINA 00074187420158272737 JOSIVALDO FERREIRA DA 
SILVA 

  

01 – Faca sem marca aparente 00065320720178272737 DARLAN ALVES DA SILVA 
SOUZA 

  

02 – Facas peixeira 50026213820138272737 REMULO AZEVEDO BRITO   

01 – Faca TRAMONTINA 00063124320168272737 
00065644620168272737 

DIÊGO SILVA LIMA   

01 – Tesoura TRAMONTINA 00056975320168272737 ELIAS FERREIRA DE 
CARVALHO 

  

01 – Faca 00012433020168272737 NÉLIO BORGES FEITOZA   

01 – Faca TRAMONTINA 00005622620178272737 
00006307320178272737 

JOÃO DA CONCEIÇÃO DIAS   

01 – Faca TAUMER 00064385920178272737 
00063744920178272737 

NÉLIO BORGES FEITOSA   

01 – Facão 
01 – Faca 

00040964620158272737 NILMAR TAVARES DE ARAUJO   

01 – Faca em bainha de couro 
01 – Espingarda de pressão 
  
  

00001953120198272737 THIAGO MOURA GONTIJO   

04 – Facões 
  

00023850620158272737 
00021365520158272737 

ANDRE LUIZ ALVES GOMES   

01 – Facão TRAMONTINA 00120426420188272737 EMERSON PEREIRA 
BARBOSA 

  

01 – Corda 00119894920198272737   JAQUELINE QUEIROZ 
FREITAS 

01 – Facão 00167531520188272737 SILVIO BONFIM ALVES 
PEREIRA 

SURIEDAY DMONTHY ALVES 
PEREIRA 

  

01 – Boné 00079132120158272737 
00064200920158272737 

HÉLIO ARAÚJO BARROS   

01 – Canivete 00179665620188272737 DORIVAN PEREIRA DE 
FREITAS FIALHO 

  

01 – Relógio LINCE 
01 – Cachimbo 

00179171520188272737 LEANDRO NOGUEIRA LOPES   

01 – Faca de cozinha 00113182620198272737 JHONES LACERDA LUZ   

01 – Faca 00133235520188272737 MARIANA GONÇALVES DA   
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01 – Cachimbo  SILVA 

01 – Punhal 
01 – Facão 

00139935920198272737 GABRIEL RIBEIRO DOS 
SANTOS 

  

01 – Faca TRAMONTINA 00003085320178272737 ADRIANO SOUSA BONFIM   

01 – Revolver 
06 – Câmaras 
01 – Tesoura 
01 – Plástico na cor preta 
01 – Rolo de Papel Alumínio 

00179734820188272737 JEFERSON DE ASSIS 
FERREIRA, VULGO JOÃO 

BERÉ 
FERNANDO JOSE RIBEIRO 
GUILHERME FERREIRA DE 

CARVALHO 

  

01 – Faca 00015635120148272737 DEROCI RODRIGUES MACIEL   

01 – CPF 
02 – RG 
  

00056458620188272737 
00020412020188272737 

JOSE JOAQUIM DE ASSIS 
FERREIRA 

  

01 – Faca 50015061620128272737 LUCAS COELHO BISPO   

02 – CRLV’s 00077836020178272737 JONATO ALVES PEREIRA DOS 
SANTOS 

REINAN TEIXEIRA DO CARMO 

  

01 – Canivete 
01 – Carteira de identidade 
01 – Enxadeco 

50028318920138272737 NORIVAL GARCIA DE 
OLIVEIRA 

  

01 – Faca TRAMONTINA 50015113820128272737 EDIMILSON LOPES BARRETO   

01 – Machado 50001420920128272737 CLAUDIO JOSE DE ASSIS   

01 – CRLV 00049067920198272737 NILDO FELIPPI   

01 – CRLV 
01 - Carteiras de Habilitação 
01 – Óculos de sol 
  

00073831720158272737 ADAYR DE SOUSA DINELY 
FILHO 

GEOVAN MODESTO 
CARVALHO 

WEVERSON DE MORAES 
RIGAUD 

LEANDRO FREITAS DE 
CASTRO 

  

01 – CRLV 00143247520188272737 WESLLEY CESAR RIBEIRO   

02 – CRLV 00108133520198272737 ESTEVAO RODRIGUES DA 
SILVA NETO 

  

01 – Faca 50019692120138272737 JOÃO BATISTA ALVES DE 
FRANÇA 

  

01 – Faca 00001624620168272737 MAICON LOPES REIS   

01 – Facão IP 1411/96 ADELINO DE SALES MENDES   

01 - Facão APF 097/2010 NÉLIO BORGES FEITOSA   

01 – Faca com suporte 2011.0010.9171-5 FABIO JUNIOR MORAES   

01 – Faca de mesa 2007.0006.9650-0 GISMAR PEREIRA DOS 
SANTOS 

  

01 – Facão IP 2946/05 DIONE MAURÍCIO MELO MARIA BONFIM RODRIGUES 
PEREIRA 

01 – Marreta 2009.0012.4274-6     

01 – Facão IP 014-E/2006 DEAN ALEXANDRE DIAS DOS 
SANTOS 

AMANDA CRISTINA DIAS 
TEIXEIRA 

01 – Facão 2009.0006.4217-1 FERNANDO RIBEIRÃO 
GUIMARÃES 

  

01 – Faca IP 5364/10 HELMETH FERREIRA SANTOS KAROLINA RIBEIRO GOMES 

01 – Facão 2011.0006.0803-0 RAIMONICIO EVANGELISTA 
PEREIRA 

MARILENE PEREIRA DOS 
REIS 

01 – Facão 2615/02 – 032/2002 FRANCISCO VALÉRIO DA 
SILVA 

ELIOMAR RODRIGUES 
ARAÚJO 

01 – Facão 0089/97B ADELINO MARCELO 
JOÃO DE DEUS LIMA 
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01 – Marreta 
01 – Cadeado sem chave 

IP 2626/02 E 039/02 MARCELO MACEDO PEREIRA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PORTO NACIONAL 

01 – Facão IP 4671/08 CLEITON ALBES VITOR DA 
CRUZ 

  

01 – Foice IP 1343/96 JOSIAS ALVES FERNANDES RAMILTON ALVES DE CASTRO 

01 – Cutelo 2009.007.9449-4 CALISTO FERREIRA NETO   

01 – Facão IP 1285/96 ILDEMAR RODRIGUES DOS 
SANTOS 

  

01 – Facão IP 1079/98 01.018/95 LIDVINO VIEIRA DOS SANTOS IRANILSON DE OLIVEIRA 
NEGRE 

01 – Facão TCO 437/08 WESLEY RODRIGUES DOS 
SANTOS 

  

01 – Facão IP 338/04 ITAMAR MARTINS DA SILVA   

01 – Facão IP 4124/06 MARCIAL BISPO DE 
CARVALHO 

  

01 – Facão 2008.0000.6063-8 – TCO 
436/08 

WELLINGTON PEREIRA DA 
CRUZ 

  

01 – Facão IP 4322/07 ADÃO RODRIGUES DA SILVA HILDETE CARVALHO PEREIRA 

01 – Facão IP 3033/05 EDSON LUIZ RODRIGUES GEOVANE DIVINO ALVES 
BARBOSA 

01 – Facão IP 3012/05 REGINALDO LIMA SIMÃO   

01 – Facão IP 2101 ANTONIO JOSE P NUNES LUIZ ANUNCIAÇÃO FÉLIX 

01 – Facão IP 015/13 APF 015/13 EDVILSO FRANCISCO DE 
SOUZA 

  

01 – Facão 2009.0000.5494-6 TCO 
481/09 

GONSALO SILVA RIBEIRO   

01 – Facão IP 5579/10 JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 
JESUS 

  

01 – Facão IP 153/2009 CALISTO FERREIRA NETO   

01 – Facão 
01 – Foice 

IP 5819/11 2011.0009.3446-
8 

ARNALDO TOMAZ DE SOUZA   

01 – Facão TCO 438/08 MANOEL RIBEIRO LIMA   

01 – Facão 2010.00005.0578-0 IP 
5381/10 

PEDRO RIBEIRO DE ARAUJO   

01 – Facão IP 2280/01 JORGE ALBERTO SANTANA CICERO LIMA DA SILVA 

01 – Facão IP 4577/08 2008.0003.3814 CORNÉLIO BRITO PEREIRA 
FILHO 

  

01 – Facão IP 3568/12 2012.0001.4509-
7 

REINALDO ALVES DA SILVA   

01 – Facão IP 5750/11 MARCO ANTONIO RIBEIRO 
ALVES 

  

01 – Facão 2009.0007.9449-4 
5065/2009 

CALISTO FERREIRA NETO   

01 – Cutelo 2007.004.6265-7 OSMAR BATISTA DA COSTA BEATRIZ RODRIGUES DE 
SOUZA 

01 – Facão IP 4603/08   LOURACY FERREIRA MATOS 

01 – Facão IP 4293/07 RICARDO SANTANA ARAUJO VANUZIA FERNANDA 
RODRIGUES DA COSTA 

01 – Facão IP 1176/95 JOSÉ P. DE OLIVEIRA MODESTO P. DA SILVA 

01 – Facão IP 3178/09 2008.0008.2888-
9 

FRANCISCO JOSE BATISTA 
DOS SANTOS 

  

01 – Facão IP 4203/07 ROMILDO SILVA DE JESUS 
“MAGUILA” 

JOAQUIM FILHO GONÇALVES 
DIAS 

01 – Facão IP 4570/08 LUIZ CARLOS RODRIGUES   

01 – Facão IP 014-E/2006 DEAM ALEXANDRE DIAS DOS 
SANTOS 

AMANDA CRISTINA DIAS 
TEIXEIRA 
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01 – Facão IP 4422/07 FRANCISCO NOGUEIRA 
CAMPOS 

  

01 – Amolador de faca IP 2889/04 NILO PEÇANHA 
GENECI GALDENCE 

EDSON DE SOUZA P. JÚNIOR 

ROZÁRIO CARNEIRO DE 
OLIVEIRA 

01 – Facão IP 5755/11 2011.0006.9199-
9 

EDSON ALVES COSTA   

01 – Facão IP 2941/04 FABIO JUNIOR M DOS 
SANTOS 

ERLANO DIAS DE SOUZA 

01 – Facão IP 5098/09 2009.0009.6695-
3 

EDILTO PEREIRA MELO   

01 – Facão IP 5168/00 ILDENOR LIMA DE SOUZA ROMÁRIO ALVES 

01 – Faca IP 5385/10 JAIR AIRES MANDUCA 
JÚNIOR 

  

01 - Faca IP 4931/09 NEITON SAMPAIO XAVIER   

01 – Faca IP 2640/02 ZILMAR TRANQUEIRA DOS 
SANTOS 

IRANIR OLIVEIRA ROCHA 

01 – Faca IP 2012/99 PAULO PEREIRA CRUZ   

01 – Faca IP 2993/05 EDUARLIS ROCHA NUNES DEILA PEREIRA CAVALCANTE 

01 – Faca IP 024/10 5484/10 ROGERIO GOMES DA SILVA GLEISON BONFIM 
RODRIGUES PIMENTA 

01 – Faca IP 5164/09 GENIVALDO PEREIRA MUNIZ   

01 – Faca IP 1359/96 JAIME MIRANDA LEITE   

01 – Faca IP 5560/10 WANDERSON MEDEIROS 
CANEIRO 

  

01 – Faca 2009.0004.7956-4 VALDESON PEREIRA DE 
ARAUJO 

  

01 – Faca 3177/09 2008.0008.2888-9 JEAN CLEIBSON RODRIGUES 
SANTOS 

  

01 – Faca 2006.0000.6845-4 JOSE RAIMUNDO 
MAGALHÃES 

  

01 – Faca 3033/05 EDSON LUIZ RDORIGUES GEOVANI DIVINO ALVES 
BARBOSA 

01 – Faca 1844/99 JOAQUIM DE JESUS DO 
AMARAL 

JOSE DE JESUS ALVES 
DESOUZA 

01 – Faca 4577/08 2008.0003.3814-8 CORNÉLIO BRITO PEREIRA 
FILHO 

  

01 – Faca 2889/04 NILO PEÇANHA 
GENECI GALDENE 

EDSON DE S. PARENTE 
JUNIOR 

ROZARIO CARNEIRO DE 
OLIVEIRA 

01 – Faca 038/99 MARIA HELENA F MENESES OTAVIO M PRETO 

01 – Faca 2631/02 041/02 NOECI ALVES BARBOSA NOECI ALVES BARBOSA 

01 – Faca 026/00 FRANCISCO E B SILVA CELINO CERQUEIRA 

01 – Faca 4241/07 NIVALDO JOSE DE OLIVEIRA CIRLENE PEREIRA MARQUES 

01 – Faca 1083/95 DOMINGOS MOREIRA 
GUIMARÃES 

LEONÍDIO PEREIRA DE 
OLIVEIRA 

01 – Faca 4555/08 FERNANDO INÁCIO PEREIRA   

01 – Faca 4582/08 ADERSON DA SILVA C FILHO   

01 – Faca 3153/09 2009.0010.6364-7 NIVALDO FERREIRA DA 
COSTA 

  

01 – Faca 4932/09 OZAIR ALVES DO 
NASCIMENTO 

GERALDO DA SILVA 
GUIMARÃES 

01 – Punhal 5244/10 MILSON BARROS REIS   

01 – Punhal 4279/07 OTACILIO ARAUJO DIAS FRANCISMAR DO BONFIM 
VENCESLENCE DIAS ARAUJO 
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01 – Faca 4443/07 DOMINGOS DE JESUS 
RIBEIRO BRITO 

  

01 – Faca 140/00 JOAO FEBRONIO RIBEIRO JOAO RIBEIRO DE FREITAS 

01 – Faca 5687/11 2011.0005.3466-4 ERCILON PEREIRA GOMES IZABEL PEREIRA GOMES 

01 – Canivete 2771/03 EDUARDO MENDES AIRES DA 
SILVA 

DEVISON EUDES SOUZA 

01 – Faca 1701/98 VALDEMAR R DE SOUZA OTACIANO S DOS SANTOS 

01 – Faca 4321/07 EDIMILSON PINTO XAVIER CLEONICE PEREIRA DA SILVA 

01 – Faca 2215/01 VALDEMILSON ANUNCIAÇÃO JANDIVAL VIANA CUNHA 

01 – Faca 2580/02 MARIA DO BONFIM DA LUZ 
BARBOSA 

ROSENI FERREIRA 

01 – Faca 1220/95 AGRIPINO PINTO MAGALHÃES JANUÁRIO FERREIRA DOS 
SANTOS 

01 – Faca 
01 – Garfo 
01 – Chave pequena 
01 – Gancho 

2249/01 JOSE ALDIR FERNANDES 
MARIANO 

  

01 – Faca 1979/91 ANTONIO LUIZ RIBEIRO JOSE BARBOSA DOS SANTOS 

01 – Faca 1889/00 EDILSON P SILVA ADELIO BONFIM 

01 – Faca 5932/12 2012.0001.9128-5 JOSE WILSON ALVES DA 
SILVA 

  

01 – Faca 461/09 2009.0000.5512-8 EDINEI PEREIRA DA SILVA   

01 – Faca 4241/07 NIVALDO JOSE DE OLIVEIRA CIRLENE PEREIRA MARQUES 

01 – Faca 5701/11 GENIVALDO MEDEIROS SILVA   

01 – Faca TCO 440/08 GERALDO SOARES DA SILVA   

01 – Faca 2889/04 NILO PEÇANHA 
GENECI GALDENSE 

EDSON PARENTE JUNIO 

ROGERIO CARNEIRO DE 
OLIVEIRA 

01 – Faca IP 4436/07 ELISMAR CANDIDO CORREIA ROSIMEIRE LOPES SAMPAIO 

01 – Faca 3288/10 2010.0006.6823-9 PEDRO NETO PEREIRA DA 
SILVA 

DEUSVALDO PEREIRA DE 
MELO 

01 – Faca IP 1684/98 VALMIR GOMES DE OLIVEIRA 
JUNIOR 

FRANCISCA GOMES NETA DE 
OLIVEIRA 

MANOEL BARBOSA DE 
CARVALHO 

01 – Tesoura IP 5176/10 ELIANE DA CUNHA BELEM CARMELINA DA CUNHA 
BELEM 

01 – Canivete IP 4194/07 ELIENE LOPES REIS DA 
CONCEIÇÃO 

  

01 – Faca IP 4418/07 ZILMAR MELQUIDES ARRAIS VALDIRENE ALVES DE 
ALMEIDA 

01 – Faca IP2903/04 EMILIANO TAVARES DA SILVA MARLY PEREIRA TAVARES 

01 – Faca AP 560/91 VALDIR PEREIRA DOS REIS GILMAR PEREIRA DOS REIS 

01 – Faca 2007.0007.6946-9 EDNALDO SANTOS PEREIRA LUIZ PIRES DE OLIVEIRA 

01 – Punhal 214/97 RENIVALDO RODRIGUES 
LOPES E OUTROS 

ANTONIO CARLOS  ZACARIAS 
MACHADO 

01 – Faca 2006.0001.9114-0 ROBSON FERNANDES XAVIER   

01 – Faca 2011.0003.8537-5 ANDERSON RODRIGUES 
LOPES 

ILDA FERNANDES 

01 – Facão 
01 – Celular Samsung 
01 – Machado 

0004496-21.2019.8.27.2737 MIGUEL PEREIRA DE 
OLIVEIRA FILHO 

RAFAEL RODRIGUES DE 
SOUZA PEREIRA 

ADRIANO PAIXÃO DE 
CARVALHO 

  

01 – Facão 0015101-89.2020.8.27.2737 ROBSON CARVALHO PINTO MARIA PAULA RODRIGUES 
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PRATES 

15 - Capacetes Sem identificação Sem identificação Sem identificação 

Fios de Cobre, queimados 2008.0002.6107-2 GEOVANE RIBEIRO DA SILVA   

02 - Capacete 0003111-84.2018.827.2737 LUIZ NETO ARAUJO   

02 – Capacetes 0010669-37.2014.827.2737 DORISVALDO ALVES DA 
SILVA 

  

01 - Capacete 2008.0002.6105-6 MARQUERNED DA SILVA 
FEITOSA 

CRISTIANO DA SILVA BATISTA 

  

02 – Capacetes Taurus 
01 – Aparelho de DVD PHILCO 
01 – Aparelho de KARAOKE 
01 – Aparelho de DVD CCE 
01 – Microsystem Livstar 
01 – Furadeira BOSH 
01 – Maquita FORD 

0002496-82.2018.827.2737 IGOR HENRIQUE CAMPOS 
SILVA MARTINS 

  

01 – Capacete 0005914-67.2014.827.2737 DEZILTON RODRIGUES 
CARDOSO 

  

01 – Capacete 
01 – Celular SAMSUNG preto 

0005915-81.2016.827.2737 HOTONYEL VIEIRA DE SOUSA   

01 – Rede de dormir 0005959-66.2017.827.2737 DHEYSMISON RAMOS DE 
SENA 

  

01 – Mochila preta PL POWER 
com roupas rasgadas 

0004749-09.2019.827.2737 ADRIANO PINTO XAVIER   

01 – Mochila preta 0013237-50.2019.827.2737 MARCOS AUGUSTO GOMES 
SOARES 

  

01 – Mochila Preta Adidas com 
roupas e documentos 

0001737-55.2017.827.2737 CLAUDINEI MOREIRA JUNIOR   

01 – Bolsa com documentos 
pessoais, cartões de crédito 

0003850-16.2016.827.2737 MARCIVAN GONÇALVES 
FERREIRA 

CLAUDIO PIRES COSTA 
WALISON DE SOUSA SILVA 

  

01 – Mala de mão com 
cobertores, roupas, objetos 
pessoais 

0013777-98.2019.827.2737 MIZAEL RIBEIRO REIS   

02 – Óculos de Sol 
01 – Secador de cabelo 
01 – Kit churrasco 
01 – Celular Samsung GTE 2262 
01 – Pochete marrom 
01 – DVD Britânia 
01 – Relógio LINCE 
01 – Cartão de memória 

0004324-55.2014.827.2737 ROSEMEIRE RODRIGUES DE 
SOUZA 

ANTONIO LUIZ SOUZA VIEIRA 
  

  

01 – Motorserra HUSQVARNA 
01 – Maleta de ferramentas 
01 – Bico de Furadeira 
01 – Balança SCALE 

0000345-12.2019.827.2737 JUNIOR TAVARES DE SOUZA   

01 – Pochete com várias chaves 0007669-53.2019.827.2737 LUIZ FELIPE SOUZA COELHO   

01 – Furadeira BOSH SUPER 
HOBBY 
01 – Esmerinlhadeira 
03 – Rolos de fio elétrico 
01 – Makita 
01 – Motosserra sem marca 
identificada 
01 – Furadeira 

0001280-52.2019.827.2737 JOSE PAULO DA SILVA 
SOUSA 

  

01 – Bermuda Jeans masculina 
01 – Camiseta branca 

0004015-24.2020.827.2737 RAILON MOURA DE SOUZA 
MATHEUS GONÇALVES DIAS 
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01 – Furadeira Bosh 
09 – Brocas 
01 – Chave de fenda grande 
01 – Extensão para tomada 
01 – Mochila ECKO 
01 – Carteira com documentos 
pessoais 

0008831-54.2017.827.2737   EROS MOTEL 

05 – Pedaços de ferro 
01 – Facão Tramontina 
07 – Trabucos 

IP 4305/05 ALBANO GOMES DE SOUZA 
JOSE PINTO FILHO 

  

01 – Carteira com documentos 
pessoais 
01 – Celular marca BLU 

0001345-81.2018.827.2737 RENATO PEREIRA NERES   

01 – Balança digital pequena 
02 – Relógios de pulso (Technos 
e Lince) 
01 – Óculos Triton 
01 – Celular Samsung 
01 – Celular LG 
06 – Frascos de perfume 

0005500-30.2018.827.2737 ROSILENE DIAS FERNANDES   

01 – Paralamas esquerdo 
01 – Presilha de fixação 
01 – Placa de carro ACV 
Araraquara SP 
Documentos de veículos 

0015640-26.2018.827.2737   ISMAILANE MARQUES 
PEREIRA  

01 – Kit Churrasco 
01 – Bolsa 
Bijuterias 
Roupas 

0013777-98.2018.827.2737 MIZAEL RIBEIRO REIS   

13 – Pendrives 
02 – Cartões de memória 
01 – Celular BLU 2 chipes 
03 – Celulares LG 
01 – Celular Nokia Flip 
01 – Carregador de celular LG 
01 – Corrente aço 

0015587-45.2018.827.2737 REGINALDO RODRIGUES DA 
SILVA 

  

Documentos de comprovante 
bancário 
01 – Celular Motorola 
01 – Gandola camuflada 
01 – Calça camuflada 
01 – Celular Samsung SM-
N9005 
01 – Celular LG B2220 
01 – Tablet DAZZ 

0007351-41.2017.827.2737 NEYSIB RODRIGUES DA 
SILVA – Negão 

  

01 – Par de muletas 0007990-93.2016.827.2737 MANOEL ARAUJO DA SILVA   

43 – Cartões de memória 
03 – Adaptadores de cartão de 
memória 
04 – Pendrives 

0007947-25.2017.827.2737 SEVERINO VEIRA VERAS   

05 – Celulares LG A275 
01 – Celular LG A275 com chip 
Claro 
01 – Celular BLU 
01 – Celular LG Dual SIM 
Boletos de pagamento 
Talão de cheques Caixa 
Admilson Alves Nunes 
Documentos de Carro 

APF 106/2015 IVAN ROGERIO DA SILVA   
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Cartões de crédito 

01 – DVD PHILCO 
01 – Microsystem LIVSTAR 
01 – Furadeira BOSH verde 
01 – TV Samsung 32’ 
01 – Microondas CCE 
01 – DVD e Karaoke Philips 
01 – DVD CCE 
01 – DVD Kaminari 

0002496-82.2018.827.2737 IGOR HENRIQUE CAMPOS 
SILVA MARTINS 

  

01 – Alicate de eletricidade 
01 – Alicate pequeno 
01 – Alicate médio FERTAK 
01 – Chave de fenda 

0004179-57.2018.827.2737 JULIANO FERREIRA MORAES   

01 – Celular Nokia 
01 – Bolsa feminina dourada 
01 – Cachimbo caseiro 
01 – Chave Torques 
Bijuterias 

IP 5295/2019     

01 – Bolsa feminina com 
diversos documentos 

5005584-19.2013.827.2737 MURIEL SANTOS MELO 
SERGIO ALVES PINHEIRO 

FRANCISCO AMILCA 
BEZERRA LEITE 

DORISMAR JOSE BENEDITO 

  

01 – Sacola com plásticos 
diversos 
01 – Canivete 
04 – Celulares 

00010672-
89.2014.827.2737 

DIEGO RODRIGUES DOS 
SANTOS 

  

01 – Rolo de fio elétrico 2007.0007.6922-1 JOÃO DAMASCENA 
RODRIGUES SÁ 

  

01 – Fita magnética de gravação 
telefônica 

2608/06 EDMILSON RODRIGUES 
NOGUEIRA 

  

01 – Celular Nokia 1616 A 2012.0005.4123-5   JOSE LUIZ RODRIGUES DE 
ANDRADE 

01 – Celular LG 275 
01 – Celular Nokia X100 

5005852-28.2013.827.2737 RAIMUNDO NONATO BATISTA 
FIGUEIREDO 

DIOGENES GONÇALVES DE 
ALBUQUERQUE NETO 

  

01 – Celular ALCATEL 
01 – Celular LG Dual Sim 
01 – Cartão de Memória 2GB 

5002374-57.2013.827.2737 LUCAS AFONSO DE SOUZA   

01 – Celular SAMSUNG E2530 
01 – Chip OI 
01 – Bateria Samsung 

5002621-38.2013.827.2737 RÊMULO AZEVEDO BRITO   

01 – Celular HUAWEY G3511 5003809-66.2013.827.2737 JALISSON YAN RODRIGUES   

01 – Celular Alcatel 3 chips 
01 – Chip TIM 
01 – Celular Samsung GT E2220 
01 – Celular ZTE Vermelho 
01 – Celular SAMSUNG GT 
3330 
01 – Celular LG GS 108 
01 – Carteira com documentos 
pessoais e cartões de crédito 

5008435-31.2013.827.2737 JOSE SILAS RODRIGUES DA 
SILVA 

  

01 – Celular Nokia 1600 preto 5002056-74.2013.827.2737 GENILSON MOURA DE 
AGUIAR 

  

01 – Celular E71 
01 – Cartão de memória 
01 – Chip Claro 
01 – Celular Nokia 1616-2 

2011.0008.7095-8 LEIDIMAR BARBOSA DOS 
SANTOS 
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01 – Celular Nokia IP 5742/10 JOSE DAS MERCES RIBEIRO 
DE SOUZA 

  

01 – Celular Nokia 16162 
01 – Celular Samsung E22101 
01 – Celular sem marca 

2011.0008.9817-0 TEOFILO RODRIGUES GOMES   

01 – Celular Alcatel 2012.0006.1616-2 RAIMUNDO NONATO MATOS 
DA SILVA 

  

01 – Celular Samsung GT19300 
  

0006349-41.2014.827.2737 MURIEL SANTOS MELO 
ANTONIO SERGIO ALVES 

PINHEIRO 

  

01 – Celular Nokia 1661-2 
01 – Celular LG dual chip 

0000760-68.2014.827.2737 VICENTE BRITO PEREIRA 
ROMULO AZEVEDO BRITO 

  

01 – Celular BLU preto azul 
01 – Celular BLU preto vermelho 

0006436-94.2014.827.2737 ARQUEU DUMONT CARNEIRO 
E SILVA  

WEMERSON PINTO DE 
ARAÚJO 

FELIX ALVES LIMA 
JAILON GONÇALVES DA SILVA 

01 – Celular BLU samba 
02 – Chips 

0004644-08.2014.827.2737 PAULO HENRIQUE ALVES DE 
CARVALHO 

WALDECINO PINTO 
MAGALHAES 

01 – Celular Nokia 5001128-26.2013.827.2737 PEDRO NETO BATISTA 
COELHO 

GILDEMAR NERES DA SILVA 
NEUDILAN FERREIRA ALVES 
DULCILENE RODRIGUES DE 

FRANÇA 
WALBER FERNANDES NERES 

  

01 – Celular BLU 0000634-81.2015.827.2737 CARLOS HENRIQUE 
RODRIGUES DOS SANTOS 

  

01 – Câmera fotográfica SONY 5006155-87.2013.827.2737 RODRIGO FRANCISCO DA 
SILVA 

  

01 – Celular Nokia 
01 – Celular Nokia branco 
01 – Celular Sony 

IP 3216/10 LUCIANO BATISTA AMORIM   

01 – Celular BLU Zoey 
01 – Cartão de memória 
01 – Chave de moto 
01 – Chave de carro 

0005017-68.2016.827.2737 ELTON DE CARVALHO 
CAMPELO VIEIRA 

  

01 – Celular Samsung 2010.0009.5113-1 MAICON MOURA DA SILVA CRISTIANO ANTONIO DA 
SILVA 

01 – Celular Samsung 0001952-36.2014.827.2737 WESLEY PEREIRA DIAS   

01 – Celular Samsung 0004310-71.2014.827.2737 ROGER MULLER PEREIRA DA 
SILVA 

WARLEY PEREIRA 
BORRALHO 

DENILSON PEREIRA DOS 
SANTOS 

  

01 – Celular Samsung GT 1203 0006979-97.2014.827.2737 JUNIOR DOS SANTOS ALVES   

01 – Celular BLU 5001331-85.2013.827.2737 DOUGLAS AMÉRCIA DA SILVA   

01 – Celular LG dual sim 5000248-34.2013.827.2737 MURILLO GARCIA MARTINS   

01 – Celular LG IP 5406/10 CRISTIANO CASTRADA SILVA   

01 – Celular Samsung 2009.0004.9933-6   MARIA EDMA ALVES PEREIRA 

01 – Celular LG KP106 
01 – Celular Sansumg 
SGHX480M 

2009.0007.9449-4 CALIXTO FERREIRA NETO   

01 – Motoserra Still 0002013-18.2019.827.2737 WASHINGTON MARTINS DA 
SILVA 

  

01 – Motoserra 0001280-52.2019.827.2737 JOSE PAULO DA SILVA 
SOUSA 
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01 – CPU 5005584-19.2013.827.2737 MURIEL SANTOS MELO 
ANTONIO SERGIO ALVES 

PINHEIRO 
FRANCISCO BEZERRA LEITE 
DORISMAR JOSE BENEDITO 

  

01 – Motoserra Still 0008132-97.2016.827.2737 JOSE CARVALHO DA ROCHA   

01 – DVD Philips 2008.0002.2052-0 LOURIVAL FLAUSINO DA 
SILVA 

  

01 – DVD PROVIEW IP 5153/09     

01 – Botijão de gás 0013777-98.2019.827.2737 MIZAEL RIBEIRO REIS   

01 – Mala de viagens 
01 – Cofre metal médio 

2011.0006.9136-0 TIMOTHY COLE OKOSUN 
REGINALDO IFESINACHI 

EDOMOBI 

  

01 – Balança de precisão 
01 – Capuz preto 
01 – Faca 
01 – Celular Positivo 
01 – Celular Microsoft 
01 – Celular Samsung 
SMG3502T 
01 – Microondas Grill branco 

0000094-28.2018.827.2737 JEAN CARLOS DUARTE DE 
CARVALHO 

LUCAS BARCELOS DE DEUS 

  

01 – Cortador de cerâmica 
01 – Serra Still 
02 – Celulares LG 
01 – Maçarico pequeno 

0007635-20.2015.827.2737 ZILMAR RODRIGUES DE 
JESUS 

  

01 – Canivete 5002225-61.2013.827.2737 GILVAN FERREIRA LEITE   

01 – Pepita de oura 
01 – Pingente aparente ser ouro 

0001710-38.2018.827.2737 MAURICIO CIRQUEIRA 
CORADO 

  

03 – Mochilas 
04 – Bolsas Transversais 
02 – Bolsas femininas 
Diversas roupas 
104 – facas e facões 
02 – Alicates de eletricidade 
10 – Canivetes 
05 – Chaves de fenda 
Vários cosméticos e perfumes 
com validade expirada 

Sem identificação 
processual 

Sem identificação das partes Sem identificação das partes 

Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no placar do Fórum da Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça Eletrônico. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Porto Nacional Estado do Tocantins, aos 28 de outubro de 2022.ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES - Juiz de 
Direito. 
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Decisões 

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO/DESPACHO: 15 (QUINZE) DIAS 
Nº do Processo: 0002255-06.2021.8.27.2737 -  Procedimento Comum Cível 
Requerente: F. T. S. T. menor representado pela genitora: BARBARA TOMAZ DE SOUSA 
 Requerido: EDUARDO TAVARES BONFIM 
FINALIDADE: publicação de decisão evento 48 dos autos em epígrafe: Isso posto, com base nos fundamentos 
acima, DECRETO a revelia do requerido, sem a incidência dos efeitos materiais; e, em continuidade à marcha processual, com 
fulcro na norma do art. 348 do CPC/15, DETERMINO: 1 ASSOCIE-SE aos autos o Defensor Público atuante junto a este juízo, o 
qual fora nomeado como curador especial à menor. 2 REMETAM-SE os autos ao Grupo Gestor das Equipes Multidisciplinares – 
GGEM, para que seja realizado o estudo psicossocial do caso, no prazo de até 30 dias. 3 Da juntada dos laudos, INTIMEM-
SE as partes e o Ministério Público; 4 INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias – em dobro, especifique 
as provas que pretende produzir.  5 ADVIRTA-SE que o requerimento genérico de prova, sem a devida fundamentação, fica 
desde logo indeferida. 6 Após, volvam os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Documento eletrônico assinado 
por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 
2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no 
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endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6533474v3 e do código 
CRC 9b8f2685. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0000378-28.2021.8.27.2738/TO 
AUTOR: MARIA DE FATIMA ALVES FERREIRA 
RÉU: ODIR FERREIRA DOS SANTOS 
EDITAL Nº 6732885 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO - PRAZO:40 DIAS 
FINALIDADE: INTIMAR TERCEIROS INCERTOS E INTERESSADOS para tomar conhecimento da sentença que  declarou a 
INCAPACIDADE  parcial do requerido ODIR FERREIRA DOS SANTOS para exercer pessoalmente os atos da vida civil de  de 
natureza patrimnial e negocial, por prazo indeterminado  e NOMEOU-LHE  CURADORA MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, 
brasileira, solteira, desempregada, portadora do RG nº 266555 SSP/TO, inscrita no CPF sob nº 789.823.671- 87, residente e 
domiciliada na Rua Teodorico da Silva Guedes, nº 375, Vila Santa Maria, Município de Taguatinga/TO. SENTENÇA: "  Ante o 
exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 8; e, 2. 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) DECLARO a incapacidade parcial do 
requerido ODIR FERREIRA DOS SANTOS, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, 
por prazo indeterminado;b) NOMEIO-LHE a autora MARIA DE FÁTIMA ALVES FERREIRA, como sua CURADORA DEFINITIVA; 
3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser 
chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em 
obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e 
PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 
dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Oportunamente, 
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência tais verbas ficará 
suspensa, visto que a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (ev. 4) (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, em atendimento ao art. 5º, § 2º do Provimento n.º 
09/2019/CGJUS/TO, remeta-se à Contadoria Judicial Unificada. Intimem-se. Taguatinga-TO, data certificada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, 
WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de EXECUÇÃO FISCAL 
autuada sob o nº 0002086-75.2019.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em desfavor de FAMA 
CONFECÇÕES LTDA - LOJAS FAMA, sendo o presente, para CITAÇÃO da empresa executada: FAMA CONFECÇÕES LTDA 
- LOJAS FAMA, inscrita no CNPJ nº 04.606.290/0001-72, na pessoa de seu representante legal, com endereço em local incerto 
e não sabido, para que fique ciente dos termos da petição inicial, evento 1, bem como, para no prazo de 05(cinco) dias, pagar o 
valor da dívida, devidamente atualizada, com os acréscimos legais ou garantir a execução com a INDICAÇÃO DE BENS 
PASSÍVEIS DE PENHORA. Advertindo-o que poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida a execução, o Oficial de Justiça fará a PENHORA de bens do devedor, 
procedendo-se, desde logo, à AVALIAÇÃO, devendo o valor constar no termo ou auto de penhora. Caso o devedor esteja se 
ocultando do domicílio, proceda-se ao ARRESTO de bens. Caso ocorra o pagamento integral da dívida, fixo os honorários 
advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da execução. Tudo em conformidade com os despachos eventos 4 e 38. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, NA FORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
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Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR 
autuada sob o nº 0003016-59.2020.827.2741, proposta por ANA PEREIRA CARVALHO, em face de ADRIANO PEREIRA 
MORAIS. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de ADRIANO PEREIRA MORAIS, brasileiro, incapaz, portador da 
Cédula de Identidade RG nº. 1.122.346 SSP/TO, e do CPF nº. 025.378.211-22, filho de Marineto Ribeiro Morais e Ana Pereira 
Carvalho, nascido aos 07/02/1995, residente e domiciliado na Rua Bela Vista, nº 780,  Darcinópolis/TO; conforme o teor da 
parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em 
virtude da anuência ministerial, acolho o pedido formulado na peça vestibular, confirmo a liminar de evento 03 e DECRETO A 
INTERDIÇÃO PLENA de ADRIANO PEREIRA MORAIS, o que faço com suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 
do Código de Processo Civil, e nomeio-lhe CURADOR a pessoa de sua mãe ANA PEREIRA CARVALHO, ora requerente, nos 
termos do §2º do art. 1.775 do Código Civil, para a prática de todos os atos da vida civil. Via de consequência, JULGO EXTINTO 
O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem 
honorários, à vista da gratuidade judiciária deferida por este Juízo no evento 03, bem como considerando a natureza e as 
particularidades da demanda. A presente sentença de interdição deverá ser inscrita no competente Registro de Pessoais 
Naturais, bem como publicada no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 
(dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Código de Processo Civil. Deverá a curadora, no prazo de 
30 (trinta) dias, promover a especialização de hipoteca legal, caso o interditado possua bens imóveis registrados em seu nome. 
Para tanto, deverá  ser pessoalmente intimada. Com o trânsito em julgado e após o cumprimento das providências acima, 
arquivem-se os autos com as baixas necessárias.Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados. Expeça-se o 
necessário. Ao final, arquivem-se.”. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos 
trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois. E para constar, eu, Pedrina Moura de Alencar Àzara, 
Técnica Judiciária o digitei e subscrevi. 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
Autos nº 00000237420198272742 
Ação EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executado: MARQUELENE MOURA DA SILVA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 
O(A) Doutor(a) FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, MM(ª). Juiz(a) de Direito da Comarca de Xambioá- Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiver que por 
este Juízo da Vara Cível, processa os Autos nº 00000237420198272742,  Ação de Execução Fiscal...Pelo presente edital, que 
será afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça, CITA o(a) 
executado(a) MARQUELENE MOURA DA SIILVA, inscrita no CPF sob o nº 006.927.051-12, atualmente em lugar incerto e não 
sabido,  para pagar o débito no prazo de 05 (cinco) dias, com acréscimos legais, ou garantir a execução indicando bens à 
penhora, cientificando-lhe que o prazo de embargos é de 30 (trinta) dias, e que em não comparecendo aos autos, 
será  decretada sua revelia com a consequente nomeação de Curador Especial, a quem caberá o patrocínio de sua defesa. E, 
para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade 
e comarca de Xambioá, Estado do Tocantins, no dia 27/10/2022. Eu, AMANDA CRISTINA ALVES DE SOUSA, Mat. - 353170 - 
Servidora de Secretaria o digitei. Documento eletrônico assinado por FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz de 
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro 
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante 
o preenchimento do código verificador 6746530v3 e do código CRC 2b5a52c8. 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor HELDER CARVALHO LISBOA, MMº Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
da Comarca de Tocantinópolis-TO, na forma da Lei, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que perante este Juízo e Escrivania de Família e Sucessões, tramita nos termos legais os autos 
eletrônicos do Procedimento Comum Cível Nº 0000545-39.2021.8.27.2740/TO e chave de acesso 719749708721 que podem ser 
acessados no endereço eletrônico http://eproc1.tjto.jus.br + consulta processo + consulta pública, nos quais figura como 
autor ANTONIO DIAS e requerido BANCO CETELEM S.A, tendo como finalidade a intimação do espólio, ou quem for o sucessor 
do de cujus, ou ainda os herdeiros desta, via Diário de Justiça Eletrônico, e na pessoa do causídico constituído pelo autor, para 
que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
extinção do processo sem resolução de mérito, conforme Despacho transcrito: Em diligências realizadas por este Magistrado, 
constato que nos autos de nº 0004442-80.2018.8.27.2740 o Advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, procurador do 
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requerente, se manifestou no evento 57 pugnando pela extinção do feito ante o falecimento do autor.Assim, tendo em vista a 
informação do falecimento da parte requerente, sendo confirmado pelo causídico nos autos de nº 0004442-80.2018.8.27.2740, 
suspendo o processo nos termos do artigo 313, I, §1º do CPC, para que seja realizada a substituição processual, no prazo de 30 
(trinta) dias.Seguindo os comandos do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, intime-se o espólio, ou quem for o sucessor da de cujus, 
ou ainda os herdeiros desta, via Diário de Justiça Eletrônico, e na pessoa do causídico constituído pelo autor, para que 
manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 
extinção do processo sem resolução de mérito. Intime-se. Cumpra-se.Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema eletrônico. 
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, que será 
publicado na forma da lei e afixado na sede deste Juízo, no lugar público e de costume. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Tocantinópolis1-TO, aos vinte e oito de outubro de dois mil e vinte e dois (28/10/2022). Eu, Theresa D'avila Cunha 
Rocha Farias, que o digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS ORIGEM: Processo Eletrônico: nº 0003833-22.2021.8.27.2731; Chave do 
Processo: 220999706421; Natureza da Ação: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÕ POR 
DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA; Valor: R$ 174.176,00 (cento e setenta e quatro mil, 
cento e setenta e seis reais). Autor(es)/Requerente: ADAILTON JOSÉ MENDES JÚNIOR:  Drª Amanda Azevedo Silva – 
OAB/TO nº 8.808. Requerido(s): TECIDOS ALPHA EIRELI. OBJETO/FINALIDADE. CITAR/INTIMAR A EMPRESA 
REQUERIDA: TECIDOS ALFHA EIRELI,  empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ sob nº. 
30.792.313/0001-90, com endereço em lugar incerto e desconhecido, do inteiro teor da Sentença, contida no evento 07, que 
segue parcialmente transcrita. SENTENÇA. Juiz RICARDO FERREIRA LEITE – Substituto automático da 1ª Vara Cível, e 
para RESPONDER/CONTRARRAZOAR o RECURSO DE APELAÇÃO, no prazo de QUINZE (15) DIAS, contida no evento 10 
dos autos. Ficando ADVERTIDOS que sendo a sentença reformada pelo TJTO, o prazo para a CONTESTAÇÃO começará a 
correr da intimação do retorno dos autos, observado o disposto no art. 335 c-c 231, IV ambos do CPC. SEDE DO 
JUÍZO: Avenida Bernardo Sayão, nº 2071, Jardim Paulista, Ed. Fórum de Paraíso, fone/fáx: (063)-3602-1360. Paraíso do 
Tocantins – TO. Paraíso do Tocantins - TO, aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois 
(2022). Eu, Jacira Aparecida Batista Santos- Técnica Judiciária, o digitei. 
 

 
PUBLICAÇÕES PARTICULARES 

 
GUARAÍ 

Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001826-87.2021.8.27.2721/TO 
AUTOR: P. SILVA ALVES 
RÉU: VOGUE ALIMENTOS E NUTRIÇÃOLTDA 
RÉU: JOHNSON MARCOS MILHOMENS FONSECA 
RÉU: CARLA DIAS RIBEIRO DA SILVA EIRELI 
EDITAL Nº 6623397 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
JUSTIÇA GRATUITA 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou 
dele conhecimento tiverem,  que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de 
Procedimento Comum Cível n. 00018268720218272721, movida por P. SILVA ALVES em face de JOHNSON MARCOS 
MILHOMENS FONSECA, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 709.827.162-49, residente e domiciliado em local 
indeterminado; sendo que, por meio deste, fica CITADO o requerido, de todo teor da presente ação (evento 1-INIC1), para, 
querendo, responder a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu Rostirolla, que fosse expedido o 
presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as 
penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 13/10/2022. Eu, Rebeca Almeida da 
Silva, Estagiária, digitei a presente. Eu, Cleudiane Paiva Muniz, Técnica Judiciária, conferi. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 
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 PALMAS 
                                                                                              7ª Vara Cível 

  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0041095-17.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: PRO-VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA. 
RÉU: MINIMERCADO TROPICAL EIRELI ME 
RÉU: VAGNO SANTOS ROCHA 
EDITAL Nº 6682787 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA, Juíza de Direito da 7ª 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 7ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0041095-17.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por PRO-
VAREJO DISTRIBUIDORA LTDA em desfavor de MINIMERCADO TROPICAL EIRELI ME e VAGNO SANTOS ROCHA, e que 
por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida MINIMERCADO TROPICAL   EIRELI   ME,   CNPJ:   26576237000109  
 e   VAGNO  SANTOS ROCHA, CPF: 05434090314, 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 70. 
OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública 
:: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso àconsulta 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 279291434218 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 
6682787v2 e do código CRC 53a3124d. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 20/10/2022, às 18:53:37 
 

PALMAS 
6ª Vara Civel 

 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0026667-59.2020.8.27.2729/TO 
AUTOR: LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS MISSÕES LTDA ( LCM ) 
RÉU: BHZ CONSTRUTORA LTDA 
EDITAL Nº 6422961 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel 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 Juizo da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, 
tramita o processo de nº 0026667-59.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS MISSÕES LTDA ( LCM ) em desfavor de BHZ CONSTRUTORA LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte 
Requerida BHZ CONSTRUTORA LTDA, CNPJ: 03634974000115, 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 41. 
OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será 
afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em conformidade com a 
petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta acessar a Consulta Pública 
no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o 

acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br 

do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o 
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login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 593395315620 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 6422961v2 e do código CRC 
cdfaac15. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 19/9/2022, às 18:50:12 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Apostilas 

Apostila, de 31 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
nos termos do art. 7º da Instrução Normativa nº 6, de 28 de outubro de 2011, e considerando o contido no processo SEI nº 
22.0.000035267-9, resolve lotar a servidora Milena Suarte Batista, Assessora Jurídica de 1ª Instância, nomeada por meio do 
Decreto Judiciário nº 306, de 27 de junho de 2019, na 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decretos 
Decreto Judiciário Nº 244, de 31 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do art. 12, caput, do Regimento Interno, 
CONSIDERANDO o aviso de interrupção no fornecimento de energia no prédio do Fórum da Comarca de Arapoema, em 
função da execução de melhorias na rede de distribuição da Empresa Energisa S.A.; 
CONSIDERANDO o contido no §3º, do art. 10, da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 113 da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000035548-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender os prazos processuais, bem como os serviços forenses, no dia 31 de outubro de 2022 no âmbito da Comarca 
de Arapoema, prorrogando para o primeiro dia útil subsequente aqueles que, porventura, iniciarem ou encerrarem-se nessa 
data. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decreto Judiciário Nº 246, de 31 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000035439-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Igor Labre de Oliveira Barros do cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decreto Judiciário Nº 247, de 31 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000035439-6, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Pablo Alves da Silva para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação no 2º gabinete da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, 
Criminais e de Fazenda Pública. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 248, de 31 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, e de acordo 
com os arts. 12, § 1º, inciso VI do Regimento Interno desta Corte, 
CONSIDERANDO a decisão proferida pela 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado do Tocantins nos autos da ação 
judicial nº 0007255-25.2012.4.01.4300, bem como o exposto nos Processo IGEPREV nº 2022.04.00928R1; 
RESOLVE: 
Art. 1º Anular o Decreto Judiciário nº 436, de 10 de outubro de 2013, publicado no Diário da Justiça nº 3.211, de 10 de outubro de 
2013, que concedeu a Lidia Camara Reis o benefício de Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição no cargo de 
Escrivão Judicial, Classe C, Padrão 15, com proventos integrais. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2589, de 31 de outubro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a necessidade de composição do Conselho Gestor do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados 
(FUNSEG) a que alude o art. 4º da Lei nº 3.586, de 17 de dezembro de 2019; 
CONSIDERANDO as indicações do desembargador e do juiz de direito referendadas, por unanimidade, pelo Colendo Pleno 
desta Corte na 16ª Sessão Ordinária Administrativa, realizada em 20 de outubro de 2022, e o contido no processo SEI nº 
21.0.000013639-2; 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam designados para compor o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Segurança dos Magistrados (FUNSEG), além 
dos membros natos definidos no art. 4º da Lei nº 3.586, de 17 de dezembro de 2019: 
I – Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho; e 
II – Juiz de Direito Manuel de Farias Reis Neto. 
Parágrafo único. Fica designado coordenador do Conselho Gestor do FUNSEG o Juiz de Direito Manuel de Farias Reis Neto. 
Art. 2º Os membros indicados no art. 1º desta Portaria terão mandato de 2 (dois) anos, admitida uma recondução. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

 
DIRETORIA GERAL 

Portarias 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3441/2022, de 31 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 2022/128832 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 
Combinado-TO, no período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00004237920228272711.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3442/2022, de 31 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 2022/128824 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Trindade dos Santos, Matrícula 990321, 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 Tocantinia-TO, no 
período de 05/11/2022 a 05/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 00026145520228272725.  

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 3443/2022, de 31 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 2022/128845 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Joao Zaccariotti Walcacer, AUXILIAR JUDICIÁRIO, Matrícula 227354, o valor de R$ 
2.238,03, relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 675,15, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do Tocantins-TO, no 
período de 03/11/2022 a 12/11/2022, com a finalidade de montar, acompanhar e desmontar os aparelhos necessários para 
promover as gravações das Sessões Plenária do Júri, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

Art. 2º Conceder ao servidor Luciano dos Santos Ramiro, ASSISTENTE DE SUPORTE TÉCNICO, Matrícula 352178, 
o valor de R$ 2.238,03, relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor 
de R$ 675,15, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Aurora do 
Tocantins-TO, no período de 03/11/2022 a 12/11/2022, com a finalidade de montar, acompanhar e desmontar os aparelhos 
necessários para promover as gravações das Sessões Plenária do Júri, conforme SEI 22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3444/2022, de 31 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 2022/128813 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Viviane Rosa Martins, PSICOLOGIA, Matrícula 990294, 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 03/11/2022 a 03/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0024761-40.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3445/2022, de 31 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 2022/128829 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvia Maria das Chagas Braga, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 365494, 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 Parana-
TO para Zona Rural-TO, no período de 05/11/2022 a 05/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 000134720208272732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3446/2022, de 31 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 2022/128826 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvia Maria das Chagas Braga, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 365494, 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 Parana-
TO para Zona Rural-TO, no período de 04/11/2022 a 04/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 000134720208272732.  

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 3447/2022, de 31 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 2022/128830 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Galdovina Paulino da Silva, PSICOLOGIA, Matrícula 365488, 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 Parana-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 05/11/2022 a 05/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 000134720208272732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3448/2022, de 31 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 2022/128793 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Francisca Ferreira da Silva, Matrícula 990207, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 05/11/2022 a 05/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0006746-
17.2020.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3449/2022, de 31 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 2022/128787 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Sandra Regina Delevatti, Matrícula 990185, 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 Fortaleza do Tabocao-
TO, no período de 01/11/2022 a 01/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0003316-13.2022.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3450/2022, de 31 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 2022/128835 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Lidiane Teixeira de Oliveira, Matrícula 357684, 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 Santa Rosa do Tocantins-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 17/10/2022 a 17/10/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00006792320228272743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3451/2022, de 31 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 2022/128811 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José dos Santos Silva, PEDAGOGIA, Matrícula 356781, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-
TO para Augustinopolis-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento 
especial, determinado no processo 0002721-81.2021.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3452/2022, de 31 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 2022/128774 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Pablícia Maciel Araújo, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990540, 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 Tocantinia-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 01/11/2022 a 01/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00002825220218272725.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3453/2022, de 31 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 2022/128772 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nadja Madalena Assuncao da Silva, PSICOLOGIA, Matrícula 990384, o 
valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso 
do Tocantins-TO para Pugmil-TO, no período de 18/10/2022 a 18/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo 00046660620228272731.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3454/2022, de 31 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 2022/128771 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Juliana Leal da Costa, Matrícula 361812, 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 Colinas do Tocantins-TO para 
Itapora do Tocantins-TO, no período de 05/11/2022 a 06/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo: 0000641-35.2021.8.27.2714.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3455/2022, de 31 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 2022/128766 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Galdovina Paulino da Silva, PSICOLOGIA, Matrícula 365488, 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 Parana-TO para 
Zona Rural-TO, no período de 04/11/2022 a 04/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 000134720208272732.  

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 3456/2022, de 31 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 2022/128809 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria José dos Santos Silva, PEDAGOGIA, Matrícula 356781, o valor de R$ 
459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de Araguaina-
TO para Augustinopolis-TO, no período de 10/10/2022 a 11/10/2022, com a finalidade de realizar condução de depoimento 
especial, determinado no processo 0004330-36.2020.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3457/2022, de 31 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 2022/128764 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Iara Borges de Moraes, Matrícula 358329, 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 Peixe-TO para Sao Valerio da 
Natividade-TO, no período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000557-71.2021.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3458/2022, de 31 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 2022/128765 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 Barrolandia-TO, no período de 27/10/2022 a 27/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no 
processo 0001941-06.2015.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3459/2022, de 31 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 2022/128778 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elane de Souza Carvalho, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 356488, 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 Barra do Ouro-TO, no período de 10/11/2022 a 10/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo 00015277920228272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3460/2022, de 31 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 2022/128775 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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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 Campos Lindos-TO, no período de 08/11/2022 a 09/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo: 00008897420228272743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3461/2022, de 31 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 2022/128834 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 07/11/2022 a 08/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0000221-
81.2022.8.27.2718.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3462/2022, de 31 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 2022/128700 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao colaborador eventual Iúri Alves Dias, Matrícula 359706, 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 Almas-TO para Porto Alegre do Tocantins-TO, no período de 
04/11/2022 a 04/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00001421120228272716.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3463/2022, de 31 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 2022/128697 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 Barra do Ouro-TO, no período de 14/11/2022 a 14/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 00015277920228272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3464/2022, de 31 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 2022/128696 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 Barra do Ouro-TO, no período de 10/11/2022 a 10/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada 
no processo 00020976520228272720.  

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 3465/2022, de 31 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 2022/128695 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Elisvania Elias de Lima, PEDAGOGIA, Matrícula 990364, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO 
para Brejinho de Nazare-TO, no período de 04/11/2022 a 04/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação pedagógica, 
determinada no processo 0002873-48.2021.8.27.2737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3466/2022, de 31 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 2022/128694 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 Barra do Ouro-TO, no período de 06/11/2022 a 07/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo: 00033465620198272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3467/2022, de 31 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 2022/128690 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luana Souza Rodrigues, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990045, 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 Conceicao do 
Tocantins-TO para Parana-TO, no período de 05/11/2022 a 05/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado 
no processo 00000589320218272732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3468/2022, de 31 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 2022/128689 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Creusa de Sousa Pinheiro, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 990222, 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 Campos Lindos-TO, no período de 02/11/2022 a 03/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, 
determinado no processo 00017148720228272720.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3469/2022, de 31 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 2022/128725 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Natalia Sousa Beserra Queiroz, Matrícula 356269, 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 Tocantinopolis-TO para 
Nazare-TO, no período de 04/11/2022 a 04/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 
0001054-81.2022.8.27.2724.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3470/2022, de 31 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 2022/128806 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Ana Caroline Nunes Guida, Matrícula 355693, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Barrolandia-TO, no 
período de 28/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 5000071-
59.2020.8.27.2726.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3471/2022, de 31 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 2022/128625 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Eduardo Henrique da Rocha Pereira, Matrícula 358413, 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 Pedro Afonso-TO, no período de 26/10/2022 a 26/10/2022, com a finalidade de fiscalizar 
e vistoriar a obra de reforma e dos fórum da comarca de destino, conforme SEI nº. 22.0.000032417-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3472/2022, de 31 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 2022/128620 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, o valor de R$ 267,08, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Tocantinopolis-TO, no período de 24/10/2022 a 25/10/2022, com a 
finalidade de fiscalizar e vistoriar as obras de reforma e construção dos fóruns das comarcas de destino, conforme SEI nº. 21.0.000005536-
8/21.0.000005538-4/22.0.000000342-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3473/2022, de 31 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 2022/128658 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, o valor de R$ 
783,93, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 289,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Filadelfia-TO, no período de 
31/10/2022 a 03/11/2022, com a finalidade de fiscalizar e vistoriar as obras de reforma e construção dos fóruns das comarcas de 
destino, conforme SEI nº. 21.0.000006551-7/21.0.000006557-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3474/2022, de 31 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 2022/128653 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, 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 Arapoema-TO, no período de 
26/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de fiscalizar e vistoriar a obras de reforma e construção dos fóruns das comarcas de 
destino, conforme SEI nº. 22.0.000000341-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3475/2022, de 31 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 2022/128133 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Jovania Rodrigues de Souza Fernandes, CONCILIADOR, Matrícula 
353743, o valor de R$ 1.379,93, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu 
deslocamento de Almas-TO para Natividade-TO, no período de 24/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de realização de 
audiências de conciliações PRESENCIAIS na Comarca de Natividade-TO, deferimento de diárias contido no Processo SEI nº 
22.0.000023656-3, compreendidos no período: Saída de Almas para Natividade em 24/10/2022 com audiências designadas para 
o período vespertino; 26/10/2022 - Audiências designadas para ambos os período (matutino e vespertino); 27/10/2022 
Audiências designadas para ambos os período (matutino e vespertino) - Retorno de Natividade para Almas-TO no dia 
28/10/2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3476/2022, de 31 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 2022/128506 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Dorvely Sobrinho Costa, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353219, 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 Porto Nacional-TO, no período de 25/10/2022 a 25/10/2022, com a finalidade 
de fiscalizar e vistoriar as obras de reforma e construção dos fóruns das comarcas de destino, conforme SEI nº. 21.0.000005986-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3477/2022, de 31 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 2022/128736 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Juarez Lopes Marinho, ARQUITETO, Matrícula 353163, 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 Gurupi-TO, no período de 14/10/2022 a 14/10/2022, com a 
finalidade de fiscalizar e acompanhar a obra de construção do novo fórum da comarca de destino, conforme Sei nº. 
22.0.000008813-0.  

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 3478/2022, de 31 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 2022/128737 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Edward Afonso Kneipp, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 352793, 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 Gurupi-TO, no período de 25/10/2022 a 
25/10/2022, com a finalidade de fazer levantamentos de rede elétrica pra instalar a subestação no fórum da comarca de destino 
conforme SEI nº. 22.0.000014775-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3479/2022, de 31 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 2022/128796 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Moredson Mendanha de Abreu Almas, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352416, 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 Gurupi-TO, no período 
de 03/11/2022 a 05/11/2022, com a finalidade de Realizar a avaliação de bens inservíveis da Comarca de Gurupi, conforme 
disposto na Portaria DIGER nº 2260/2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3480/2022, de 31 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 2022/128532 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Lindomar Jose da Cunha, Chefe de Serviço, Matrícula 352230, o valor de R$ 613,30, 
relativo ao pagamento de 2,0 (duas) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, pela prorrogação da viagem concernente ao 
Protocolo nº 2022/127776, no período de 22/10/2022 a 23/10/2022, com a finalidade de concluir os serviços de manutenção 
corretiva.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3481/2022, de 31 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 2022/128810 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Wesley Cantuaria Teixeira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 352170, 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 Mateiros-TO, no período de 
26/10/2022 a 28/10/2022, com a finalidade de conduzir magistrada para fins de instruir pesquisa de grande relevância para o 
Estado do Tocantins e para a Escola da Magistratura. Trata-se de reuniões com quilombolas e comunitários da região do 
Jalapão, produtores de capim dourado, conforme SEI: 22.0.000022005-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3482/2022, de 31 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 2022/128812 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 3090, 
o valor de R$ 1.867,81, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 1.226,61, descontado o valor 
de R$ 192,90, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de 
Deslocamento, por seu deslocamento de Palmas-TO para Brasília-DF, no período de 07/11/2022 a 08/11/2022, com a finalidade 
de participar de uma homenagem às Juízas Afegãs, a acontecer em Brasília-DF. No evento, a Corte Tocantinense será lembrada 
pelo momento histórico, onde um Tribunal será comandado pela primeira vez por mulheres eleitas para exercer a Presidência, 
Vice-Presidência, Corregedoria e Vice-Corregedoria.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3483/2022, de 31 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 2022/128719 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 994,13, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguatins-TO, no período de 31/10/2022 
a 04/11/2022, com a finalidade de realizar os serviços de instalação de ar condicionado, conforme SEI n.º 22.0.000000011-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3484/2022, de 31 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 2022/128903 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
880,38, relativo ao pagamento de 3,5 (três 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 Aurora do Tocantins-TO, no 
período de 30/10/2022 a 02/11/2022, com a finalidade de condução de equipe da Diretoria Judiciária, visando realizar os trâmites 
necessários a desinstalação da Comarca de Aurora-To, conforme SEI: 22.0.000022075-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3485/2022, de 31 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 2022/121687 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Ronise Freitas Miranda Viana, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 103771, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Araguaina-TO, Filadelfia-TO, no período 
de 16/12/2021 a 16/12/2021, com a finalidade de Deslocamento em razão de efetuar o certificado digital para uso no cartório 
cível desta Comarca de Filadélfia. Como aqui não há certificadora, a mais próxima que temos aprovação pelo Tribunal é de 
Araguaína. Informo também que resido na cidade vizinha, Carolina, sendo que o deslocamento se iniciou lá e finalizou em 
Filadélfia para trabalho no Fórum.  

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 2585/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 28 de outubro de 2022 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, 
CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa Nº 7/2021- PRESIDÊNCIA/ASPRE - TJTO, que dispõe sobre a gestão 
patrimonial no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO o contido nos Autos Administrativos SEI nº 22.0.000036019-1; resolve: 
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a Comissão de Inventário e Avaliação dos bens descritos nos 
autos, pertencentes ao patrimônio do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
I - Moredson Mendanha de Abreu Alves, matrícula nº 352416 - DPATR; 
II - Joana D'arc Batista Silva, matrícula nº 263644 - DPATR; 
III - Felipe Eduardo Rocha Pinheiro, matrícula nº 363993 - COMARCA DE FILADÉLFIA. 
Art. 2º A referida comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão dos trabalhos e apresentação do relatório. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 2561/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 26 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 464/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000031339-1, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Voar Turismo EIRELI - EPP, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e 
remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, bem como a emissão de seguro de assistência em 
viagem internacional, com disponibilização de sistema informatizado de gestão de viagens corporativas (selfbooking), para 
atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Ênio Carvalho de Souza, matrícula 265148, como gestor do contrato nº 464/2022, e o servidor 
Lucianno Lima Negry, matrícula 126362, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000031752-0 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
NOTA DE EMPENHO DE ANULAÇÃO: 2022NE06251 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONTRATADA: Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo 
CNPJ: 00.312.312/0001-30 
OBJETO: Empenho destinado a participação dos(a) servidores(a) Mara Roberta de Souza Madeiros (4607830), Abelson Ribeiro 
Oliveira Filho (4607833), Vanice Lunkes Gotz (4607835) e Ana Beatriz de Oliveira Pretto (4607843), no XXVI Congresso 
Nacional de Cerimonial e Protocolo (CONSEPE), que ocorrerá na cidade do Rio de Janeiro - RJ, nos dias 17 e 18/11/2022. 
VALOR TOTAL: R$ 6.720,00 (Seis mil e setecentos e vinte reais). 
Unidade Gestora: 050100-TRIBUNAL. 
Classificação Orçamentária: 0501.02.128.1145.2174 
Natureza de Despesa: 33.90.39 Subitem: 22 
Fonte de Recursos: 0500. 
DATA DA EMISSÃO: 27 de outubro de 2022. 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Atas 

CONCORRÊNCIA Nº 005/2022 – 1ª Republicação 
PROCESSO Nº 22.0.000006990-0 

ATA DA 2ª SESSÃO 
Aos 31 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois (31/10/2022), às 15:00 horas, em sessão pública, na sala da 
Comissão de Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º 
andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 480/2022,  de 08  de março 
de 2022, publicada no Diário da Justiça sob o nº 5143 de 08 de março de 2022, e os membros da equipe de apoio técnico os 
servidores da Diretoria de Infraestrutura e Obra desta Corte de Justiça, Luciano Moura, Engenheiro Civil, e  Edward Afonso 
Kneipp, engenheiro eletricista, referente à continuidade do julgamento de habilitação da referente à sessão inaugural da 1ª 
Republicação da Concorrência nº 005/2022 – Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de 
serviços de Construção de Ampliação do edifício sede do Tribunal de Justiça - TO, em regime de empreitada por preço 
global, conforme informada na sessão anterior (26/10/2022) e registro na ata acostada ao evento 4659140. Registro que 
compareceu a presente sessão os representantes legais das licitantes: 1 – COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, 
CNPJ Nº. 38.146.510/0001-44, empresa de grande porte, representada neste ato por Luiza de Oliveira Carvalho Varajão, 
portadora do RG nº. 681.085 SSP-TO e CPF nº. 024.847.161-92, Telefone (63) 3225.3198 / 9 8113.2790 e e-mail: 
planejamento@coceno.com.br; 2 – CONSÓRCIO HIKARI, composta pelas partes HIKARI CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 
14.193.573/0001-93, R S COMERCIAL DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA, CNPJ n.º 
08.801.544/0001-64, KONTACTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA EM ELETRICIDADE LTDA, CNPJ n.º 10.641.750/0001-04 
e ENGREGO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, CNPJ N.º 29.232.291/0001-25, consórcio de grande porte, liderado pela 
participante HIKARI CONSTRUÇÕES, CNPJ n.º 14.193.573/0001-93, representada neste ato por Diacy Galvão Cavalcante 
Lopes Filho, portador RG nº. 1.146.500 SSP/TO e CPF nº. 045.441.881-80, Telefone (63) 3026.5557/ 9 9296.7315, e-mail: 
hikariconstrucoes@gmal.com; e 3 - CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC, composta pelas partes RODES ENGENHARIA E 
TRANSPORTE EIRELI, CNPJ n.º 07.454.750/0001-82 e INDUSTEC – INDÚSTRIAE COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 
CONCRETO E TECNOLOGIA EM AR CONDICIONADO EIRELI, CNPJ n.º 03.742.080/0001-49, consórcio de grande porte, 
liderado pela participante RODES ENGENHARIA E TRANSPORTE EIRELI, CNPJ n.º 07.454.750/0001-82, representada neste 
ato por Marcelo Augusto de Oliveira, portador do RG n.º 1.686.812 SSP-TO e CPF nº. 825.610.601-87, Telefone (63) 9 
9961.1928 / 3225.4310, e-mail: marcelo.rodes@uol.com.br. Presentes todos os representantes legais, foi aberta a sessão às 
15:00 horas pelo Presidente da Comissão de Licitação, que informou aos presentes que após análise dos documentos de 
habilitação (envelope nº. 01) pela Comissão Permanente de Licitação e pelos membros da equipe de apoio técnico, foi verificado 
que o CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC deixou de apresentar junto aos documentos de habilitação a Declaração relativa ao 
cumprimento do dispositivo no art. 27, V da Lei n.º 8.666/93, exigido na alínea “b” do item 6.1.3 do edital, contudo devido 
a natureza do documento ausente e conforme disposto no item 6.13 do Edital foi possibilitado ao representante legal 
CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC firmar a referida declaração na presente sessão. Em análise aos documentos de habilitação 
do CONSÓRCIO HIKARI foi verificado pela equipe de apoio técnico que o mesmo deixou de comprovar através de 
Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT sua capacidade técnico-profissional do engenheiro eletricista para o serviço de 
Instalação Elétrica de Baixa Tensão,  exigido no item 6.2, II e item 6.4 IV do Edital, deixou ainda de comprovar a 
capacidade técnica operacional da Execução de Fachada em Pele de Vidro, fachada em vidro com estrutura de alumínio 
e/ou fachada com vidros de natureza similar ao objeto da licitação (mínimo 800,00 m²), sendo apresentado um total 
inferior, restando portanto INABILITADA no presente certame. Desta forma, restaram HABILITADAS para o presente certame 
as licitantes COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA e CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC.  Após, foram novamente 
franqueados os documentos aos presentes. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou a abertura 
do prazo para eventual interposição recursal, conforme rege o item 10.1.2 do ato convocatório combinado com a alínea “a”, 
inciso I, do art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo para interposição de recurso tem seu termo inicial no dia 
03/11/2022 e final no dia 09/11/2022; em havendo recurso, dar-se o inicio do prazo para Contrarrazões no dia 10/11/2022, 
independente de notificação, finalizando no dia 18/11/2022. Oportunidade em que informamos que os autos poderão ser 
solicitados à Comissão de Licitação através do e-mail: cpl@tjto.jus.br ou diretamente na secretaria da CPL se assim desejarem. 
Informamos ainda que toda e quaisquer convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails 
das licitantes, bem como através do sito deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados nas sessões anteriores.  Nada 
mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 15:30 hs, e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, Apoio Técnico e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

  
Joana D'arc Batista Silva  
Membro da CPL – Titular 

Luciano Moura 
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Engenheiro Civil da DINFRA 
Edward Afonso Kneipp 

Engenheiro Eletricista da DINFRA 
Empresas: 

COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 
Luíza de Oliveira Carvalho Varajão 

CONSÓRCIO HIKARI 
Diacy Galvão Cavalcante Lopes Filho 

CONSÓRCIO RODES/INDUSTEC 
Marcelo Augusto de Oliveira 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
CONTRATO Nº. 6/2022 
PROCESSO 21.0.000030597-6 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: TP Produções Importação e Exportação – Ltda 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Alteração dos dados bancários constante no item 8.6 da Cláusula Oitava do 
Contrato nº 6/2022, firmado com a empresa TP Produções Importação e Exportação - Ltda, conforme Solicitação da Contratada, 
Ofício nº 20/2022, acostado no evento 4659159 
DATA DA ASSINATURA: 28 de outubro de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000033084-5 
CONTRATO Nº 466/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto 
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do curso Elaboração de Documentos Oficiais, para servidores(as) do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
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 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: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000032701-1 
CONTRATO Nº 468/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Working Associação de Integração Profissional 
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Audiência de Depoimento Especial - Módulo I, para servidores(as) do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins.. 
VALOR: O valor deste Contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a realização do curso, 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: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022 
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EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 30/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 73/2022 
PROCESSO 22.0.000017422-3 
CONTRATO Nº 465/2022 
ONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Distribuidora Nunes - Ltda 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 13.872,50 (treze mil oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 183/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000006140-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 55/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Predict Systems Serviços de Tecnologia da Informação - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para o fornecimento de certificado digital do tipo A1 e A3 
– pessoa jurídica, incluindo visita técnica, para atender as futuras demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo 
período de 36 (trinta e seis) meses. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 40/2022: 
ROCESSO: 22.0.000035304-7 
OBJETO: Adesão pela delegatária Maria da Graça Gonçalves, brasileira, Oficiala do Cartório de Registro de Imóveis, Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionatos de Notas do Distrito Judiciário de Rio da Conceição, 
Comarca de Divinópolis, para a prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, na forma da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência. 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo 
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 456/2022  
PROCESSO 22.0.000034987-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Allyce Jordanny Batista Rocha 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
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: 28 de outubro de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 462/2022 
PROCESSO 22.0.000035795-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Daiane Sousa da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Tocantinópolis, Comarca de Xambioá e Cidade de Xambioá. 
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: 28 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 461/2022 
PROCESSO 22.0.000035671-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Sheyston Gomes Cavalcante 
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 Tocantinópolis, Comarca de Tocantinópolis e Cidade de Tocantinópolis. 
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: 28 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 184/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000006140-2 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 55/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: AR RP Certificação Digital – EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de empresa para o fornecimento de certificado digital para servidor 
Web (SSL), incluindo visita técnica, para atender as futuras demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, pelo período 
de 36 (trinta e seis) meses. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 31 de outubro de 2022. 
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 40/2022 
PROCESSO: 22.0.000021903-0 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIO: Conselho Central Imaculada Conceicao de Palmas/TO 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 28 de setembro de 2022. 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1566/2022, de 31 de outubro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor NELCYVAN JARDIM DOS SANTOS, matrícula nº 140372, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 31/10 a 29/11/2022, a partir de 31/10/2022 até 29/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 31/10 a 29/11/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1567/2022, de 31 de outubro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JOSE JOAO HENNEMANN, matrícula nº 87340, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 31/10 a 14/11/2022, a partir de 31/10/2022 até 14/11/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 07 a 21/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

ADAIR FRANCISCO DE FARIA 235.180.731-68 0002299-59.2020.827.2737 R$ 128,50 

ADAO RIBEIRO SOARES 323.323.271-34 0005382-49.2021.827.2737 R$ 123,29 

ADEMIR ALVES DE MELO 085.838.621-68 0004830-55.2019.827.2737 R$ 193,37 

AGUINALDO MENDES CARVALHO 777.120.561-53 0051779-64.2019.827.2729 R$ 123,18 

ALDENORA MARTINS COSTA 719.004.541-49 0012430-64.2018.827.2737 R$ 154,39 

ALISSON SOUSA SILVA 036.340.441-44 0011742-34.2020.827.2737 R$ 156,14 

ANA CRISTYNA ALVES SANTOS 865.032.271-91 0005935-04.2018.827.2737 R$ 169,53 

ANDERSON ALVES DA SILVA 867.221.071-91 0004296-73.2020.827.2706 R$ 156,94 

ANTENOR SOUSA SILVA 025.262.341-07 0010478-50.2018.827.2737 R$ 154,49 
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ANTONINO SANTANA GOMES 131.983.191-53 0002404-36.2015.827.2729 R$ 217,35 

ANTONIO FRANCISCO MEDINA 971.498.375-49 0004793-62.2018.827.2737 R$ 121,00 

ANTONIO GUTEMBERG SARAIVA NASCIMENTO 897.181.861-15 0015101-22.2019.827.2706 R$ 212,50 

ANTONIO PEDRO DE SOUSA 642.370.101-63 0004447-09.2016.827.2729 R$ 117,50 

ARLENE RODRIGUES MARINHO 876.371.701-87 0032568-18.2014.827.2729 R$ 421,09 

ARLETE GONCALVES PARTATA 871.657.591-15 5001929-74.2009.827.2706 R$ 129,00 

BRUNO GIANINNY CERQUEIRA DIAS ALENCAR 055.642.271-66 0003914-55.2018.827.2737 R$ 107,50 

CACILDA PEREIRA DA SILVA 881.980.731-91 0011858-61.2015.827.2722 R$ 133,82 

CHARLES COSTA GONCALVES 403.045.663-49 0017842-98.2020.827.2706 R$ 15.577,11 

CLEUCIMAR BARBOSA MARINHO 490.875.411-04 0014257-72.2019.827.2706 R$ 144,35 

CLEUDES PEREIRA DA SILVA 626.478.491-53 0004030-02.2019.827.2713 R$ 21,50 

CLEYTON LIMA DA SILVA 025.680.421-41 0010008-48.2020.827.2737 R$ 122,72 

CLIMERIO DIAS NETO 825.769.711-72 0020672-31.2021.827.2729 R$ 330,91 

CONSTRUTORA FILHOS LTDA 14.619.047/0001-42 0025724-81.2016.827.2729 R$ 561,63 

CONSTRUTORA RIO JORDAO LTDA 10.251.492/0001-41 0023708-18.2020.827.2729 R$ 370,54 

D M OLIVEIRA DE BRITO - EIRELI 19.606.663/0001-82 0037137-23.2018.827.2729 R$ 139,60 

DAIANY MENDES BARBOSA 011.339.301-66 0001027-61.2019.827.2738 R$ 171,30 

DANIELA TATIANE MENDONCA 003.289.701-40 0007601-06.2019.827.2737 R$ 168,55 

DEUSVAL BARROS GALVAO 054.681.163-91 0010126-24.2015.827.2729 R$ 202,24 

DORALICE RODRIGUES ARAUJO 135.702.851-20 0007105-06.2021.827.2737 R$ 114,00 

DOURADO E LUSTOSA LTDA 33.199.589/0001-58 0008736-74.2014.827.2722 R$ 50,82 

EDILMA BONFIM LEITE CARVALHO 031.736.371-94 0003739-61.2018.827.2737 R$ 108,50 

EDVANDA MENDES LIMA 393.728.805-82 0008165-24.2015.827.2737 R$ 221,53 

ELSON DORNELES DE MELO 227.703.211-53 0012120-69.2019.827.2722 R$ 133,34 

ELZINA RIBEIRO GUIMARAES 012.579.481-99 0002584-98.2019.827.2733 R$ 526,60 

ERISVALDO ALVES DE MENEZES 013.547.261-03 0008487-68.2020.827.2737 R$ 123,66 

ERMICIO BARREIRA PARENTE 128.141.133-72 0011624-29.2018.827.2737 R$ 227,49 

GEFFERSON RIBEIRO MARINHO 703.246.751-27 0011536-79.2021.827.2706 R$ 17,32 

GILDEVAN FERNANDES DE ARAUJO 920.407.801-49 5000811-64.2013.827.2725 R$ 562,94 

GOIAMAR DIAS PORTO 546.704.461-34 0005714-11.2019.827.2729 R$ 146,22 

GOLFINHO PAPEIS LTDA 10.527.573/0001-21 0011872-58.2014.827.2729 R$ 160,32 

HAROLDO SOARES DE ALMEIDA 875.181.711-04 0033047-98.2020.827.2729 R$ 27,32 

HERMINIO PEREIRA DE BRITO 094.107.321-15 5001443-84.2012.827.2706 R$ 211,04 

IRANILZA FERNANDES DOS SANTOS 877.888.451-91 0007060-36.2015.827.2729 R$ 113,50 

JAIR ALVES DA SILVA 052.410.061-68 0000402-36.2019.827.2735 R$ 347,69 

JANARIA REJANIA RODRIGUES SOUSA 413.308.383-00 0006346-47.2018.827.2737 R$ 170,13 

JARDEL JACKSON DA SILVA CRUZ 009.342.711-51 0010245-53.2018.827.2737 R$ 172,17 

JOAO EDUARDO FERREIRA DE MORAES 355.398.791-04 5000488-57.2007.827.2729 R$ 184,75 

JOAO NEIDE ALVES DE MATOS 196.200.801-06 0006157-98.2015.827.2729 R$ 188,44 

JOAO PAULO LEITE GOMES 988.155.201-04 0002404-36.2015.827.2729 R$ 217,35 

JOSE HUMBERTO FONSECA AIRES 187.196.001-00 0007227-19.2021.827.2737 R$ 114,00 

JOSE JOIANI ARAUJO DE ABREU 196.054.471-34 0009859-34.2019.827.2722 R$ 145,39 

JOSE MARIA SILVEIRA LEITE 542.324.068-91 0038577-25.2016.827.2729 R$ 116,16 

JURANDIR SANCHES DE MELO 070.718.251-49 5000755-22.2013.827.2728 R$ 81,04 

KATIANE DE SOUSA RIBEIRO 003.542.911-90 0005910-54.2019.827.2737 R$ 149,01 

L. F. L. COSTA 23.380.834/0001-75 0016463-58.2017.827.2729 R$ 394,54 

LAURA MARIA APARECIDA CORREIA MORAES 994.767.031-72 5000488-57.2007.827.2729 R$ 184,75 

LEANDRO PEREIRA SOARES 005.934.871-25 5002214-90.2012.827.2729 R$ 229,51 

LERIGOU CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA 12.188.752/0001-07 0036396-85.2015.827.2729 R$ 186,32 

LETICIA GONCALO DE SOUSA LIMA 948.755.531-53 0006263-94.2019.827.2737 R$ 73,32 

MAGDA LEUMA PINHO DE ARAUJO LIMA 624.156.113-87 0026605-58.2016.827.2729 R$ 173,42 

MARCIANE DO NASCIMENTO BOLOGNESI 043.173.489-50 0021804-71.2016.827.2706 R$ 238,03 
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MARIA ALICE MIRANDA ROCHA 589.286.181-34 0006104-20.2020.827.2737 R$ 140,48 

MARIA DAS NEVES ALVES NOGUEIRA 601.549.181-72 0007844-13.2020.827.2737 R$ 168,47 

MARIA DO BONFIM MARQUES CERQUEIRA 526.672.271-15 0008802-96.2020.827.2737 R$ 175,54 

MARIA EDILEUSA ARAUJO SOARES 363.598.663-15 0003125-69.2020.827.2710 R$ 344,33 

MARIA LUCIA DOS SANTOS LIMA 376.683.663-34 0028060-92.2015.827.2729 R$ 172,36 

MARIDALVA SALES GALVAO 348.460.851-04 0005708-43.2020.827.2737 R$ 168,02 

MARINALVA LUZ ARAUJO LEMOS DISTRIBUIDORA 10.765.174/0001-07 0038921-06.2016.827.2729 R$ 158,51 

MARISENHA GAMA BARBOSA 013.982.381-63 0005842-70.2020.827.2737 R$ 195,06 

MAX WELDER VERGIL DE CARVALHO 035.643.901-11 0003676-90.2022.827.2706 R$ 16,32 

NILSILENE RAMOS DE SOUZA 713.241.511-53 0010667-57.2020.827.2737 R$ 141,44 

ODENI RODRIGUES NERES 213.290.871-00 0005528-90.2021.827.2737 R$ 123,32 

PERFIL CONTABILIDADE E ASSESSORIA 
EMPRESARIAL S/S LTDA 

02.325.554/0001-94 5029289-70.2013.827.2729 R$ 746,73 

R DE SOUZA DA SILVA 17.556.955/0001-22 0011110-42.2019.827.2737 R$ 148,36 

RAFAEL PIRES DA SILVA 764.150.071-49 0031424-09.2014.827.2729 R$ 186,11 

RAIMUNDO NONATO GLORIA DA SILVA 004.328.831-69 0011051-88.2018.827.2737 R$ 143,75 

REINALDO FERREIRA DA SILVA 009.865.671-67 0006241-21.2018.827.2721 R$ 20,50 

RENATO DA COSTA ALVES 031.853.821-02 0007822-23.2018.827.2737 R$ 142,84 

RIVOLI S.P.A 05.441.871/0001-64 5008397-14.2011.827.2729 R$ 133.375,45 

ROSIRENE CARDOSO DA MOTA 900.799.141-87 0004940-88.2018.827.2737 R$ 237,77 

S C SILVA AIRES 05.422.668/0001-40 0038801-60.2016.827.2729 R$ 215,64 

SALVIANO RIBEIRO DA SILVA 867.349.381-15 0002349-91.2020.827.2735 R$ 857,44 

SARA ALVES GUIMARAES 844.453.431-53 5004717-44.2013.827.2731 R$ 153,89 

SEBASTIAO NUNES DE BARROS 087.422.861-15 5002713-45.2010.827.2729 R$ 264,82 

SIDNEIA APARECIDA BUZO CACEMIRO 070.080.429-30 0012882-74.2018.827.2737 R$ 144,99 

SOLUCAO SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA 00.160.911/0003-48 0010556-10.2014.827.2729 R$ 75,32 

STHEFANE OLIVEIRA SOUZA 036.852.341-10 0001780-33.2019.827.2733 R$ 71,86 

UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS 
COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E 
TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) 

01.409.581/0001-82 0011782-11.2018.827.2729 R$ 467,41 

VIRTUAL AGENCIA DE PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA LTDA 

04.243.547/0001-79 0002404-36.2015.827.2729 R$ 217,35 

WENDEL CABRAL MENDES 024.075.891-90 0006909-41.2018.827.2737 R$ 115,63 

WESLLEY DE SOUZA RIBEIRO 985.104.441-53 0010850-28.2020.827.2737 R$ 169,44 

ZAQUEU JOAO GUIMARAES SANTOS 239.454.005-20 0003349-81.2019.827.2729 R$ 23,50 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 228, de 2022 – SEI Nº 22.0.000036169-4 
  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no I Seminário de Direitos Humanos da Polícia Militar com o Tema A atividade policial e 
as políticas públicas de segurança integradas e integradoras a se realizar no período de 17 e 18 de novembro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
   
1. DADOS GERAIS 
Nome: I Seminário de Direitos Humanos da Polícia Militar com o Tema A atividade policial e as políticas públicas de segurança 
integradas e integradoras 
Objetivo: Abordar a temática dos Direitos Humanos sob a perspectiva acadêmica, reflexiva e pragmática, com a participação 
ativa da sociedade, visando a discussão de boas práticas para aplicação à gestão da segurança pública estadual. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 3 a 16 de novembro de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas, via web, no endereço eletrônico http://esmat.tjto.jus.br/portal/ 
Públicos-Alvo: Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; 
estudantes, professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 
Carga Horária: 20 horas-aula. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5299 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022 93 

 

 
 

Modalidade: Presencial, com transmissão via internet, por meio do Portal da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT). 
Local: Auditório do Tribunal de Justiça, em Palmas-TO. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 2.000 
2.2 Distribuição das Vagas: 

Público-Alvo Nº de Vagas 

Servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário 
Tocantinense; estudantes, professores e professoras, profissionais e integrantes da educação em 
direitos humanos. 

2.000 

  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem servidores(as), magistrados(as), estagiários(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense; estudantes, 
professores(as), profissionais e integrantes do sistema de justiça brasileiro e membros da comunidade em geral. 
  
4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
  
4.1 Para certificação no I Seminário de Direitos Humanos da Polícia Militar com o Tema A atividade policial e as políticas 
públicas de segurança integradas e integradoras, os(as) matriculados(as) deverão participar das atividades programadas, as 
quais serão desenvolvidas conforme programação oficial do Evento; 
4.2 Os inscritos e matriculados para participar da atividade presencial em Palmas-TO, deverão comparecer na sede do Tribunal 
de Justiça, nos dias do evento para o credenciamento e acesso ao Auditório, bem como o registro da frequência; 
4.3 As atividades ocorrerão no período de 17 a 18 de novembro de 2022; 
4.4 O evento será transmitido apenas para os matriculados(as) nas cidades do Interior do Tocantins. Os matriculados em Palmas 
deverão participar de forma presencial. 
4.5 O acesso dos alunos que participarão pela Plataforma Virtual da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) 
com transmissão ao vivo pelo YouTube, ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação; 
4.6 Somente os alunos matriculados nas cidades do Interior do Tocantins terão acesso à plataforma de transmissão e 
interatividade durante o desenvolvimento das Palestras. 
  
5. CRONOGRAMA/PROGRAMAÇÃO 
5.1 A programação do Evento será divulgada no Portal da Esmat: http://esmat.tjto.jus.br/portal/ 
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do Congresso. 
Palmas-TO, 28 de outubro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

EDITAL nº 226, de 2022 –  SEI nº 22.0.000028116-0 
  

O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no III WORKSHOP ESTADUAL DE ALTERNATIVAS PENAIS: ESTRATÉGIA DE 
SUPERAÇÃO DE DESAFIOS NO CAMPO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE se realizar nos dias 16 e 17 de novembro de 2022, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: III Workshop Estadual de Alternativas Penais: Estratégia de Superação de Desafios no Campo da Privação de Liberdade. 
  
Objetivo: Fomentar espaço para discussão do tema, estadual e nacionalmente, trazendo para o debate temáticas atuais que 
abordem as alternativas penais como estratégia de superação de desafios no campo da privação de liberdade. 
  
Período de Inscrições: 27 de outubro a 16 de novembro de 2022 
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Inscrições: As inscrições serão realizadas pela Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link será disponibilizado no Portal da 
Esmat; 
  
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; Ministério Público Estadual; Defensoria 
Pública Estadual; Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Tocantins; Comunidade acadêmica e Organizações da 
Sociedade Civil 
  
Carga Horária: 9 horas-aula 
  
Modalidade:  Presencial 
  
Local:  Auditório da Esmat 
  
Diárias: Para este evento, serão disponibilizadas diárias aos matriculados que precisam de deslocamento. Para tanto o(a) 
magistrado e o(a) servidor(a) deverá acessar o Sistema EGESP de Diárias e solicitar a sua diária com antecedência. 
  
2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 150 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 

1. Serem magistrados, magistradas, servidores, servidoras, colaboradores, colaboradoras, estagiários, estagiárias do Poder 
Judiciário Tocantinense.; 

2. Serem gestores e gestoras da política de alternativas penais; 
3. Serem servidores e servidoras do Estado ou do Judiciário lotados(as) nas Centrais de Penas e Medidas Alternativas; 
4. Serem servidores e servidoras das Varas de Execução Penal,Varas Criminais e dos Juizados Especiais Criminais; 
5. Serem juiz e juízas da Vara de Execução Penal, juiz e juíza do Jecrim e juiz e juíza das Audiências de Custódia; 
6. Serem promotores e promotoras públicos (as) atuantes na Execução Penal; 
7. Serem defensores e defensoras público (as) atuantes na Execução Penal; 
8. Serem servidores e servidoras do Executivo interessados (as) na temática; 
9. Serem integrantes dos Órgãos da Execução Penal (TJ, SECIJU, MPE, DPE, OAB, Conselho da Comunidade e Conselho 

Penitenciário) e atuarem diretamente nas Alternativas Penais; 
10.  Serem estudantes do curso de Direito ou áreas afins. 

 4. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

4.1 Os inscritos e as inscritas deverão participar das atividades programadas, conforme descrição no item 5 deste Edital; 
  
4.2 Haverá tolerância de 15 minutos após o horário definido para início, e 15 minutos antes do horário definido para o final da 
atividade; 
  
4.3 As frequências serão registradas por meio eletrônico, na entrada e na saída de cada período, quando não for possível a 
verificação da frequência pelo leitor do código de barras, poderá haver lista de presença, a qual deverá ser assinada 
exclusivamente pelo(a) aluno(a); 
  
4.4 Os(As) alunos(as) deverão cumprir no mínimo 75% de frequência, para certificação; 
  
4.5 Não haverá aferição de nota aos alunos e às alunas; 
  
4.6 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os inscritos e as inscritas deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  

5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

III WORKSHOP ESTADUAL DE ALTERNATIVAS PENAIS: ESTRATÉGIA DE SUPERAÇÃO DE DESAFIOS NO CAMPO DA 
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE. 

Data  Programação Estrutura 

Dia 16 de 
novembro de 2022 

Das 15h às 15h20 Credenciamento  

Das 15h20 às 16h30 
Abertura do Evento 
  
Juiz Allan Martins Ferreira 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5299 PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2022 95 

 

 
 

Representante do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema 
Carcerário do Tocantins.  
  
Secretário Deusiano Amorim 
Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins  
  
Promotor de Justiça Luciano Cesar Casaroti 
Representante Ministério Público do Tocantins  
  
Defensor Público Fabrício Silva Brito 
Representante da Defensoria Pública do Tocantins 
  
Juíza Karen Luise Vilanova Batista de Souza 
Representante do  Conselho Nacional de Justiça 
  
Alexandre Freire de Souza 
Representante do Conselho da Comunidade 
  
Advogada Sibele Letícia Rodrigues de Oliveira Biazotto 
Representante do Conselho Penitenciário 
  
Advogada Mauricio Ughini 
Representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
  
Advogado Carlos André dos Santos Pereira 
Representante do Departamento Penitenciário Nacional 
  

Das 16h30 às 18h  

Palestra de Abertura  
  
Tema: Panorama Nacional sobre políticas criminais e alternativas ao 
encarceramento.  
  
Palestrante: Fabiana de Lima Leite 
                            Coordenadora Técnica do Eixo 1 do Programa Justiça Presente 
do Conselho Nacional de Justiça 
  

18h  Encerramento 

Carga Horária 3 horas-aula  

Data  Programação Estrutura 

Dia 17 de 
novembro de 2022 

PAINEL I 

Das 9h às 10h 

Tema: Questão racial e justiça criminal  
  
Palestrante: Juíza Renata do Nascimento e Silva  
                     Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins  
  
Mediadora: Regina Trindade Lopes 
                     Coordenadora do programa Fazendo Justiça/CNJ no Tocantins 
                       

Das 10h às 10h30 Perguntas dos(as) participantes 

PAINEL II 

Das 10h30 às 11h30 

Tema: Justiça negociada e o Acordo de Não Persecução Penal 
  
Palestrante: Promotora de Justiça Cyntia Assis de Paula 
                     Ministério Público do Estado do Tocantins 
  
Mediador: Marciano Almeida da Silva 
                   Coordenador da Central de Execuções de Penas e Medidas 
Alternativas da Justiça de Palmas 
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Das 11h30 às 12h Perguntas dos(as) participantes 

Intervalo de almoço  

PAINEL III 

Das 14h às 15h 

Tema: Violência Doméstica, masculinidades e alternativas ao 
encarceramento 
  
Palestrantes:  Defensora Pública Denize Souza Leite 
                        Defensoria Pública do Estado do Tocantins 
  
                        Juíza Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira 
                        Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
  
  
Mediadora: Flavia Laís Munhoz Martins 
                     Gerente de Proteção das Mulheres da Diretoria de Direitos Humanos 
da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins 
  

Das 15h às 15h30 Perguntas dos(as) participantes 

PAINEL IV 

15h30 às 16h30 

Tema: Responsabilização e respeito aos direitos fundamentais: desafios para 
a substituição ao encarceramento. 
  
Palestrante: Fabiana de Lima Leite 
                            Coordenadora Técnica do Eixo 1 do Programa Justiça Presente 
do Conselho Nacional de Justiça 
  
Mediadora: Bárbara Vieira de Sousa Pinheiro 
                        Ex- Gerente de Política de Alternativas Penais da Secretaria de 
Estado da Cidadania e Justiça do Tocantins 
  

Das 16h30 às 17h Perguntas dos(as) participantes 

17h  Encerramento  

5.1 PROFESSORES 

5.1.1 

Nome Renata do Nascimento e Silva 

Síntese do Currículo 
Mestra em Ciências Jurídicas, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Desde 2008, atua 
como juíza de direito no estado do Tocantins. Juíza de Direito – Titular da Vara Criminal de Paraíso do 
Tocantins. 

 5.1.2 

Nome Cynthia Assis de Paula 

Síntese do Currículo 

Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins, em parceria 
com a Escola Superior da Magistratura Tocantinense, 2015. Pós-Graduada Lato Sensu em Estado de Direito E 
Combate à Corrupção, pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense, 2017. Graduada em Direito, pela 
Universidade Federal de Goiás, 2002. Atuou como papiloscopista na Polícia Civil do Estado de Goiás, 
escrevente judiciária e assessora jurídica no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, analista judiciária no 
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal. É promotora de justiça no Estado do Tocantins, desde 2010. 

5.1.3 

Nome Denize Souza Leite 

Síntese do Currículo 

É natural de Porto Nacional-TO. Graduada em Direito, pela Universidade Federal do Tocantins. Pós-Graduada 
em Direito Civil e Processo Civil, pela Unitins. Atualmente é defensora pública de 1ª Classe, titular da 26ª 
Defensoria Pública de Presos Provisórios de Palmas. É conselheira titular do Conselho Superior da Defensoria 
Pública, 2021-2023. Foi lotada nas Defensorias Públicas de Itacajá, Miranorte, Tocantinópolis, Gurupi e Porto 
Nacional. Foi diretora da Regional de Tocantinópolis, 2012-2013. Foi coordenadora auxiliar do Núcleo 
Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos da Mulher (NUDEM) e do Núcleo de Defesa dos Direitos 
Humanos (NDDH) da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. É integrante do Programa de Pesquisa e 
Extensão Igualdade Étnico Racial e Educação da Universidade Federal do Tocantins (UFT). É integrante da 

Comissão dos Direitos da Mulher e da Comissão de Igualdade Étnico-Racial da Anadep. É integrante da 
Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. 

5.1.4 
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Nome Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira 

Síntese do Currículo 

Graduada em Direito, pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, 1993. Graduada em Pedagogia, 
pela Universidade Luterana do Brasil, 2010. Atualmente é juíza de Direito no Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. Pós-Graduada Stricto Sensu. Mestra em Prestação Jurisdicional e Direitos 
Humanos, pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). Tem experiência na área de Direito, com 
ênfase em Direito. Possui curso de Formação de Formadores pela Esmat, credenciado na Enfam. 

5.1.5 

Nome Fabiana de Lima Leite  

Síntese do Currículo 

Coordenadora Técnica do Eixo 1 do Programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça. 
Mestra em Educação, pela UEMG. Especialista em Violência Doméstica, pela USP, e em Filosofia, 
pela UFMG. Graduada em Direito. Possui Formação em Justiça Restaurativa. Atuou como facilitadora 
de grupos reflexivos para homens autores de violências domésticas, no Instituto Albam , de 2011 a 
2018. Foi consultora contratada por dois períodos pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD/ONU), em parceria com o Ministério da Justiça, para o desenvolvimento do 
Modelo de Gestão em Alternativas Penais no Brasil (entre 2016 e 2018). Foi superintendente de 
Prevenção Social à Criminalidade e diretora do Programa Central de Penas Alternativas de Minas 
Gerais de 2005 a 2011. 

  
  

  

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital; 
6.2 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do Evento, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados à Coordenação do evento. 
Palmas-TO, 28 de outubro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
 

 

Portarias 
PORTARIA nº 044, de 2022 – SEI Nº 22.0.000028116-0 

O Excelentíssimo Senhor Desembargador MARCO VILLAS BOAS, diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense 
(ESMAT), no uso das atribuições que a Resolução nº 076, de 2014, lhe confere e, 
CONSIDERANDO a importância da abertura de espaços de discussão que capacitem e sensibilizem os magistrados e servidores 
no sentido de consolidar e fortalecer a política estadual de alternativas penais, como estratégia de superação de desafios no 
campo da privação de liberdade; 
CONSIDERANDO a necessidade de disseminar o potencial, os mecanismos e as estratégias para a construção e o investimento 
em alternativas que façam frente à cultura do encarceramento. 
  
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar o juiz Allan Martins Ferreira e a juíza Renata do Nascimento e Silva como coordenadores do evento III 
Workshop Estadual de Alternativas Penais:Estratégia de Superação de Desafios no Campo da Privação de Liberdade, a 
ser promovido pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se.                                                                                 
Palmas -TO, 28 de outubro de 2022. 
                                

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
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) 
 

1ª CÂMARA CÍVEL 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Presidente) 
ADALBERTO AVELINO DE OLIVEIRA (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras (14h00) 
 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
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 
Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
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) 
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) 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
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 
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