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SEÇÃO JUDICIAL 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Comunicados 
CONVOCAÇÃO PARA A 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE JULGAMENTO VIRTUAL 2022 

  
Em conformidade com as Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13- 
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), bem como Regimento Interno deste Tribunal de Justiça e normas 
processuais, CONVOCO a 21ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins para iniciar-se à 0h do dia 29/11/2022 e término às 23h59 do dia 5/12/2022. Serão julgados na sessão 
virtual tanto os feitos incluídos em pauta de julgamento cuja publicação ocorrerá no Diário da Justiça para intimação de 
representantes judiciais e partes, bem como os feitos retirados de julgamento das sessões virtuais anteriores, estes últimos 
independentemente de intimação. Havendo previsão regimental de sustentação oral será admitido o pedido formulado 
diretamente nos autos ou no campo próprio do sistema e-Proc (ações – pedido de preferência/sustentação oral) desde 
que tempestivamente, ou seja, até à 0h do dia 29/11/2022, início da sessão virtual. Os processos com pedido de 
sustentação oral serão retirados de julgamento e incluídos em mesa, independentemente de publicação, para 
julgamento em Sessão Ordinária Presencial no dia 6/12/2022 às 14h, devendo o(a) representante judicial comparecer no 
Plenário da 1ª Câmara Criminal localizado no 1º Andar do prédio do Tribunal de Justiça, Praça dos Girassóis, 
Palmas/TO. Em caso de não comparecimento do(a) representante judicial, o processo será julgado no Plenário Virtual 
sem sustentação oral.  
Publique-se. 
Registre-se. 
Palmas/TO, 8 de novembro de 2022. 
  

Desembargador ADOLFO AMARO MENDES 
Presidente da 1ª Câmara Criminal 

 

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

Intimações às partes 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO Nº 0012961-28.2022.8.27.2700/TO 
SUSCITANTE: Juizo da Vara de Combate a Violência Domestica Contra a Mulher de Palmas/TO 
SUSCITADO:Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Palmas/TO 
DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pela VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS/TO, em face do JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL. É o relatório do necessário. 
DECIDO.  A matéria posta à baila merece análise mais acurada, sendo necessário, assim, o processamento do presente conflito. 
Posto isto, fixo liminarmente, em caráter provisório (art. 955, do CPC/15)1, a competência para processamento do Inquérito 
Policial nº 00330006349-84.2022.8.27.2729, o JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS/TO, o suscitado. Intime-se o 
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS/TO, o suscitado, da presente decisão, e para que preste as informações que 
entender pertinentes no prazo de 10 dias, nos termos do art. 954, do CPC/152. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 
atuante nesta instância, no prazo legal. Intime-se o Juízo suscitante. 
 

Atos ordinatórios 
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 0012770-80.2022.8.27.2700/TO 
RELATOR: Juiz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR 
PACIENTE: NILTON PILAR DA SILVA 
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ATO ORDINATÓRIO: Nos termos do Art. 1o da Portaria 413/2011, Publicada no Diário da Justiça n° 2738 de 29.09.2011, C/C 
Portaria n° 116/2011, publicado no SUPLEMENTO 1- DIÁRIO ELETRÔNICO n° 2612, de 23 de março de 2011, ficam Vossas 
Senhorias: ANTÔNIO CARLOS ALVES FRREIRA-OAB/PR 67.428, SÉRGIO HENRIQUE GOMES OAB/PR 35.245, OAB/MS 
14.750-A E OAB/MT 18.111-A E MARCOS VINICIUS GIRO FERREIRA OAB/PR 87.554, intimados a efetuar seus 
cadastramentos junto ao Sistema de Processo Eletrônico E-PROC/TJTO, no sítio www.tjto.jus.br, habilitando-se para atuar nos 
autos acima mencionados. Secretaria da 2ª Câmara Criminal, em Palmas/TO, aos 07 dias do mês de novembro de 2022. MARIA 
SUELI DE SOUZA AMARAL CURY - Secretária da 2ª Câmara Criminal 
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1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
O Doutor FABIANO GONCALVES MARQUES, MM. Juiz de Direito da Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, na forma da 
Lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania 
Cível, se processam os autos nº 0001327-34.2019.8.27.2702, ação MONITÓRIA, que tem como requerente TRAVESSIA 
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A e como requerido  MARCOS JESUS DOMINGUES e por este meio 
CITA MARCOS JESUS DOMINGUES, CPF 138.960.836-00, pecuarista, brasileiro, atualmente com endereço incerto e não 
sabido, de todos os termos da inicial para, querendo, oferecer EMBARGOS MONITÓRIOS no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato articuladas pela parte autora (NCPC, art. 341 e 344), bem como 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (NCPC, art. 701, § 2º), caso contrário, ser-lhe-á nomeado curador 
especial, nos termos do despacho proferido no evento 97. E, para que não alegue ignorância, manda expedir o presente edital 
que será publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Alvorada, Estado do Tocantins, aos 08 de 
novembro de 2022. Eu Maria Amélia da Silva Jardim, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 

ARAGUAINA 
3ª vara cível 

Editais de citação 
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 0002861-93.2022.8.27.2706, Chave nº 997224624422, 
proposta por TELEVISAO ANHANGUERA DE ARAGUAINA LTDA em desfavor de CARMELITA MILHOMEM DO CARMO e 
ALFREDO CARMO COSTA, sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os 
termos da ação, onde os requerentes requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado área do povoado 
de São João localizada a 9 KM ao norte de Araguaína/TO, 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 22 a seguir transcrito: "Citem-se os requeridos 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. Cumpra-se." (Ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. 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 03 de novembro de 2022. Eu, Antonio Edvan de Sousa, servidor de secretaria, 
que digitei. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito 
  

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 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 de Cumprimento de sentença, Nº 0016234-07.2016.8.27.2706, Chave nº 736715132716, proposta 
por  GILVAN LEITE DO NASCIMENTO, brasileiro, casado, gerente de indústria, portador de RG nº 2.629.365 SSP/GO, inscrito 
no CPF nº 470.633.271-00, residente e domiciliado na Rua I, Quadra 02, Lote 04, nº 466, Setor Couto Magalhães, 
Araguaína/TO em desfavor do ÉLSON DA SILVA PINTO, brasileiro, empresário, portador de RG nº 843240 SESP/GO, inscrito no 
CPF nº 242.525.061-15 ,sendo o presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s)  ÉLSON DA SILVA PINTO, brasileiro, 
empresário, portador de RG nº 843240 SESP/GO, inscrito no CPF nº 242.525.061-15, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito,acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 
de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de 
penhora e avaliação (artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo 
estabelecido nos termos do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Intime-se por edital 
a parte Executada (prazo de publicação de 20 dias), Senhor ELSON DA SILVA PINTO, para efetuar o pagamento voluntário do 
débito (evento 144), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual 
de 10% e, outrossim, de honorários de advogado de 10% (parágrafos 1º a 3º do artigo 523 do Código de Processo Civil), bem 
como expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 525 do Código de Processo Civil). 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 
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Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 de Novembro de 2022.Eu Elias Mendes Carvalho,Servidor(a) do Judiciário, 
que digitei. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta 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 os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0012635-21.2020.8.27.2706, proposta por 
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, 
TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO, em desfavor de TN OLIVEIRA FERREIRA ALVES,TATIANE 
NATIVIDADE OLIVEIRA FERREIRA, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias para CITAR TN OLIVEIRA FERREIRA 
ALVES,TATIANE NATIVIDADE OLIVEIRA FERREIRA, em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial, bem como 
para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor de R$ 9.459,33 (Nove mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e 
trinta e três centavos), corrigidos e atualizados, caso cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios fixados, 
entretanto, estes, para o caso de não-cumprimento, no importe de 5% do valor da causa; ou OFERECER EMBARGOS 
MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o 
título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir 
transcrito:" Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar 
defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil.Prazo de publicação 30 
dias. Cumpra-se. 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 01 de Novembro de 2022. Eu Elias Mendes 
Carvalho, Diretor de Secretaria, que digitei e subscrevi. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias Nº 6844177 
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 0004921-
10.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSÉ BANDEIRA NETO, CPF nº 833.779.483-68, 
para que tome ciência da DECISÃO proferida no evento 25 dos autos em epígrafe, bem como para que, nos termos do Art. 854, 
§ 3º do CPC/2015, comprove no prazo de 05 (cinco) dias, que a quantia tornada indisponível através do sistema SISBAJUD, no 
valor de R$ 255,83 (duzentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e três centavos), conforme protocolo de bloqueio anexo ao 
evento n.º 35 é impenhorável ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.No mesmo ato, PROCEDER 
também a INTIMAÇÃO da parte acima identificada, para, querendo, após o prazo anteriormente fixado, opor os embargos à 
execução fiscal, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 16, § 3º da LEF. Tudo em conformidade com a(o) r. 
despacho/decisão proferido(a) no evento n.º 31, que determinou a penhora on-line, no qual, foi BLOQUEADO/TRANSFERIDO 
através do sistema Sisbajud.E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de novembro de 2022. Eu, Thayza Carvalho Rodrigues, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ADÃO VELOSO DA COSTA - CPF/CNPJ n°: 185.655.223-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008413-
39.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.968,74 (dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20220001163, 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 03 dias do mês de novembro 
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de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza 
de Direito. 
 

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): OSEAS PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 14669943120, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009205-61.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 6.467,73 (seis mil, quatrocentos e sessenta e sete 
reais e setenta e três centavos), representada pela CDA n° 20190000725, datada de 17/03/2020, 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 autos;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 dias do mês de novembro de 2022. Eu, SUELEM GONÇALVES MENDES, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
EDITAL Nº 6828766, 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 CESÁRIO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 18774369172, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0016106-11.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.527,95 (um mil, quinhentos e vinte e sete reais e noventa e cinco centavos), representada pela CDA 
n° 20210038471, 20210038472, 20210038473, 20210038474, 20210038475, 20210038476, 20210038477, 20210038478, 
datada de 01/07/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 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 07 dias do mês de novembro de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
EDITAL Nº 6801671O(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 0009497-22.2015.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ELILIENE MATIAS DO CARMO, 
CPF nº 027.865.191-79, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tome ciência do inteiro teor da decisão proferida no evento n.º 60 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "  Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo 
Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 51) para determinar a inclusão da executada no cadastro de proteção de 
crédito (SERASA). Além disso, considerando não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, SUSPENDO o 
curso da presente execução por um ano, não correndo o prazo de prescrição, conforme determina o art.40, da Lei nº 
6.830/80. Dê-se vista ao exequente (art. 40, § 1º, da LEF). Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam 
encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). Encontrados que sejam, a qualquer tempo, 
os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento 
(prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 30 
(trinta) dias. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: Intimem-se as partes da presente decisão;  
Promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da executada junto ao SERASA; Ressalto que caso o 
ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação pessoal do(a)(s) executado(a)(s) 
acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. 
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Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 03 dias do mês de novembro 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 6828403, 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): MARCOS VINICIUS PEREIRA - CPF n°: 055.266.481-25, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008065-21.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.652,89 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e nove centavos), representada 
pela CDA n° 20210077178, 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 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 07 dias do mês de novembro 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 6830035, 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): ITAMAR GONCALVES DA SILVA - CPF n°: 211.023.411-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007840-98.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 4.704,38 (quatro mil, setecentos e quatro reais e trinta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20210077056, datada de 06/12/2021, 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 07 dias do mês de novembro 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 6830293, 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): INTERATIVE SERVICE LTDA - CNPJ n°: 00.890.269/0001-90, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007772-51.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 16.938,01 (dezesseis mil, novecentos e trinta e oito reais e um centavo), representada pela CDA n° 
20210076765, 20210076766, 20210076767, 20210076768, 20210076769, 20210076770, 20210076771, 20210076772, 
20210076773, 20210076774, 20210076775, 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 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 
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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 07 dias do mês de 
novembro 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 6828588, 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): NORMELIA OLIVEIRA DA SILVA - CPF n°: 288.147.971-53, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007473-74.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 9.713,25 (nove mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20210047395, 20210047396, 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 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 07 dias do mês de novembro 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 6828958, 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): LIDIA NOGUEIRA SILVA - CPF n°: 136.425.291-00, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007227-
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$ 4.657,84 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA 
n° 20220000161, 20220000162, 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 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 07 dias do mês de novembro 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 6827837, 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): LOURIVAL LUIZ DA SILVA NETO - CPF n°: 017.841.661-46, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006225-73.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 9.089,64 (nove mil, oitenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20210078284, 20210078285, 20210078286, datada de 29/12/2021., acrescida de juros, atualização monetária e demais 
cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de 
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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 07 dias do mês de 
novembro 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 6830182, 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): SANDRO CRISTIANO DE MATTOS - CPF/CNPJ n°: 54872693191, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0005720-82.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 11.156,55 (onze mil, cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela 
CDA n° 20210047361, 20210047362, 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 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 07 dias do mês de 
novembro 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 6830437, 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): DAYANE CLARICE DE LIMA - CPF n°: 110.341.046-67, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005261-
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$ 3.114,51 (três mil, cento e quatorze reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20220001076, 20220001077, 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 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 07 dias do mês de novembro 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 6829672, 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): CILENE CASTRO SARAIVA - CPF n°: 427.102.601-82, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005174-
27.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.290,52 (dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20220001350, 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 
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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 22 dias do mês de novembro 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 6828130, 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): AUGUSTO CESAR COELHO FERREIRA - CPF n°: 336.558.471-49, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL 
N.º 0004912-77.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
para pagar a importância de R$ 4.367,25 (quatro mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), representada 
pela CDA n° 20210076471, 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 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 07 dias do mês de novembro 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 6828274, 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): ANA KELI LIMA LOPES PASSARINI - CPF/CNPJ n°: 85692271168, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0004884-12.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 18.163,27 (dezoito mil, cento e sessenta e três reais e vinte e sete centavos), representada pela CDA 
n° 20210075792, 20210075793, 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 07 dias do mês de novembro 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 6829169, 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): ROSILEIDE OLIVEIRA DA SILVA - CPF n°: 648.935.451-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0004616-55.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.789,75 (dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), representada pela 
CDA n° 20220001526, 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 
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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 07 dias do mês de novembro 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): FRANCISCA SOARES DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 002.404.151-32, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006153-
86.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.212,08 (quatro mil, duzentos e doze reais e oito centavos), representada pela CDA n° 20210075276 ao 
20210075278, 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: "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 20 dias do mês de outubro de 2022. 
Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, 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): JULIO PEREIRA PAZ - CPF/CNPJ n°: 457.653.911-68, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005627-22.2022.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 8.043,49 
(oito mil, quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 20210077962 ao 20210077964, 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 03 dias do mês de novembro 
de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, 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 ISABEL MOREIRA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 283.298.481-91, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004362-
82.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.747,66 (seis mil, setecentos e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20210078213 / 20210078214, datada de 28/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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) 
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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 20 dias do mês de 
outubro de 2022. Eu, ANTONIO NETO ALVES BEZERRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL Nº 6845680, 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 MARIA DIAS PEREIRA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 927.525.271-87, 
na pessoa de seu representante legal, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008808-02.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, 
bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 4.965,22 (quatro mil, novecentos e sessenta e 
cinco reais e vinte e dois centavos), representada pela CDA n° 20200005532, 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 parte executada que será NOMEADO curador 
especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em 
conformidade com o Despacho, proferido no evento 20 - DECDESPA1, a seguir transcrito: "(Caso não seja(m) encontrado(s) 
endereço(s) diverso(s) do contido na inicial ou, se acaso encontrado(s), não for possível o cumprimento da diligência citatória, E 
HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL, com prazo de 30 (trinta) 
dias. Araguaina-TO, 13 de junho 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 .08 dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 
de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) diasNº 6845348 
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): ASSO. MORADORES J. PAULISTA - CPF/CNPJ n°: 68.578.735/0001-30, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004730-
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$ 22.756,00 (vinte e dois mil e setecentos e cinquenta e seis reais), representada pela CDA n° 47842, datada de 
30/12/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à 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: "... Promova a citação do executado 
por meio de edital, com prazo de 30 dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e..." 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 08 dias do mês 
de novembro de 2022. Eu, Thayza Carvalho Rodrigues, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias Nº 6843237 
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): CÉLIO CONCRETO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI CPF/CNPJ n°: 07.962.428/0001-
64, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL N.º 0004881-38.2014.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO 
DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 44.673,94 (quarenta e quatro 
mil, seiscentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), representada pela CDA n° C-1614/2013, datada de 
04/07/2013, 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: "...Promova a citação da empresa 
executada por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e..." E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
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da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 08 dias do mês de novembro de 2022. Eu, Thayza Carvalho Rodrigues, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias Nº 6829173 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ROSA ANTONIA DE MIRANDA - CPF/CNPJ n°: 64858154149, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021611-
80.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 11.383,25 (onze mil, trezentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos), representada pela CDA n° 
10063.., datada de 19 de agosto 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: "...Promova a citação do 
executado por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e..." 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 novembro de 2022. Eu, Thayza Carvalho Rodrigues, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias Nº 6849907 
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): RAIMUNDO EVANGELISTA DO CARMO - CPF/CNPJ n°: 15959872315, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008221-
77.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.281,79 (quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
11806, datada de 17/01/2020, 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: "...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, E HAVENDO PEDIDO FORMULADO PELA EXEQUENTE, defiro desde logo a CITAÇÃO POR EDITAL, com 
prazo de 30 (trinta) dia..." 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 08 dias do mês de novembro de 2022. Eu, Thayza Carvalho Rodrigues, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020391-40.2013.8.27.2706   
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: UMBERTO GOMES 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, 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. 
 
Autos: 00104743820208272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MARCIA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 75914395100 
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SENTENÇA: “(...) ” Ante ao exposto, EXTINGO a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, CONDENO o exequente ao pagamento das 
despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cientifico o exequente da 
presente sentença. 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. Após, certifique-se o trânsito em julgado, e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00093631920208272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JOAQUIM PINTO DA SILVA - CPF: 21104379104 
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. Cientifico as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00143798520198272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): GIANA SANTINI COSTENARO - CPF: 01693137003 
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. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00232807120218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): ROSANGELA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO - CPF: 04373729107 
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. 
Cientifico o exequente acerca 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 
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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. 
 
Autos: 00194894120148272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): BOA SORTE INDUSTRIAL DE OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 01017631000186 
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. 
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. 
 
Autos: 00222214820218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): FRANCISCO DAS CHAGAS FELIX - CPF: 15965759134 
SENTENÇA: “(...) ” Ante o exposto, 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: 1. Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, 
intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00143661820218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): KARINNA COELHO PRIMO KLUG - CPF: 57009651272 
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. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma vez que, o pagamento da dívida foi efetivado 
em momento anterior a efetivação da citação nestes autos. Cientifico as partes acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, 
Juíza de Direito. 
 
Autos: 00085687620218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): RAIMUNDO NONATO PEREIRA LEDA - CPF: 23659750387 
SENTENÇA: “(...) ” Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento dos honorários 
advocatícios e das despesas processuais finais, diante da ausência de instauração de lide (STJ - REsp: 1927469 PE 
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2021/0076676-6). Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-
se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00071588020218272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): SANDRA MARIA CAMPOS - CPF: 25710803855 
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. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE 
DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
Autos: 00263832320208272706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): FLAVIO SOARES PEREIRA - CPF: 80186327153 
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. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Sem condenação ao pagamento das despesas processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Cientifico o 
exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Sumário 
Nº dos Autos: 0014143-02.2020.8.27.2706 
Acusado: FABRÍCIO ALVES DA CRUZ 
Vítima: SULA MADALENA MIRANDA VIEIRA FERREIRA 
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): SULA MADALENA MIRANDA 
VIEIRA FERREIRA, brasileira, convivente em união estável, nascida em 25/05/1993, natural de Gurinhatã-MG, filha de Maria 
Rodrigues de Miranda Vieira e Gerson Martins Vieira, inscrita no CPF n° 009.543.151-97, atualmente em local incerto ou não 
sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo 
mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para CONDENAR FABRÍCIO ALVES 
DA CRUZ, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 19/01/1996, natural de Itaqui/ RS, filho de Jussara Alves da Cruz 
e Lecigue da Cruz, CPF nº 027.641.440-32, como incurso nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, 
alínea “f”, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006...Aplicando-se o 
concurso material previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, FABRÍCIO ALVES 11 DA CRUZ, 
definitivamente condenado, em primeira instância, a 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de detenção...". 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 90 DIAS 
Classe da ação: Ação Penal - Procedimento Ordinário 
Nº dos Autos: 0020394-02.2021.8.27.2706 
Acusado: FABRICIO OLIVEIRA DE ARAUJO 
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Vítima: CAMILLA PEREIRA DE ARAUJO 
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): FABRICIO OLIVEIRA DE 
ARAUJO, brasileiro, convivente em união estável, nascido aos 11/04/1994, filho de Franciane Oliveira de Araújo, portador do 
CPF nº. 702.833.071-02, atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, 
cujo dispositivo segue transcrito: "...Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os 
pedidos formulados na denúncia para CONDENAR FABRÍCIO OLIVEIRA DE ARAÚJO, brasileiro, convivente em união estável, 
nascido aos 11/04/1994, filho de Franciane Oliveira de Araújo, portador do CPF nº. 702.833.071-02, como incurso nas sanções 
dos artigos 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, e artigos 147, caput, 330, todos do Código 
Penal...Aplicando-se o concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal, fica o acusado, já qualificado, FABRÍCIO 
OLIVEIRA DE ARAÚJO, definitivamente condenado, em primeira instância, às seguintes penas: a) 1 (um) ano de reclusão; b) 1 
(um) mês e 15 (quinze) dias de detenção; c) Multa no importe de 10 (dez) dias-multa na base de 1/30 (um trigésimo) do salário 
mínimo vigente na época do fato...". 
 

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 Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiver, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Execução de Título Extrajudicial, Processo n° 
00037355120178272707, chave para consulta n° 652301837317, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como 
Exeqüente: BANCO BRADESCO S.A. e Executado (a): LENICE BARBOSA DA SILVA, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob o 
n. 187.441.638-94, residente e domiciliada na Rua Bartolomeu Bueno da Silva, nº 337, centro, Araguatins-TO, e/ou no Povoado 
Vale da Serra, S/N, Zona Rural , CEP 77958-000, na cidade de São Bento do Tocantins/TO atualmente em local incerto e não 
sabido, e por este meio CITA-SE  o(a) requerido(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 o pedido de evento 108. Cite-se, por edital, a 
executada, conforme solicitado. Providencie o necessário. Assinalo o prazo de 30 (trinta) dias. Considerando que até a presente 
data não houve citação da executada. Cumpra-se. 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 
e-proc. Eu Sarah Caroline de O. Sousa, técnica Judiciária que digitei.Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR- Titular da Vara 
Cível da Comarca de Araguatins/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível, desta Comarca de 3ª Entrância de 
Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. Manda ao(s) Senhor (es) Oficial(is) de Justiça deste Juízo a quem o 
cumprimento deste couber por Distribuição, estando devidamente assinado, extraído dos autos  00048093820208272707, chave 
de acesso 638764715620, em trâmite perante este Juízo e Escrivania do 1º Cível, que em seu cumprimento, dirija-se nesta 
cidade e Comarca e ai sendo, CITE-SE a requerida VMG BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA EPP, pessoa jurídica de 
direito privado, registrada com o CNPJ: 141.390.700/0001-30, atualmente em lugar incerto e não sabido, na pessoa de seu 
representante legal, do inteiro teor da presente ação nos termos da petição inicial, Evento 1 INIC1, para, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, oferecer resposta aos pedidos iniciais. Tudo nos termos do r. Despacho a seguir transcrito: Indefiro o pedido de 
citação por edital (evento 118), pois não restou demonstrado no caso concreto que a parte requerente diligenciou 
exaustivamente na localização do requerido, sem ter logrado êxito em encontrá-lo. Assim, determino a pesquisa de endereço nos 
sistemas disponíveis deste Juízo, tendo em vista que as pesquisas ora determinadas são suficientes para o desiderato de 
localização da parte executada VMG BRASIL ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA Caso não se obtenha a citação pessoal nos 
endereços indicados nessas pesquisas, DEFIRO desde já, a citação por edital, nos termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei 
6.830/80. COMUNIQUE- SE de em cumprimento ao art. 22, § 1° da Instrução Normativa n° 5, de 24.10.2011(1), publicada no 
Diário da Justiça eletrônico no dia 25.10.2011, n° 2754, INFORMO acima o número e chave de segurança do Processo, 
PODENDO SER ACESSADO no site do Tribunal de Justiça deste Estado, no link e-Proc / 1° grau / consulta pública / rito 
ordinário, para visualização das peças necessárias. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. 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 CUMPRA-SE. Eu (Ruth de S. A. da Silva) técnica judiciária, que digitei e assino de ordem do 
MM. Juiz de Direito José Carlos Tajra Reis Junior - Port. 003/2015. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SETENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiver, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Cumprimento de Sentença, Processo n° 
00038085220198272707, chave para consulta n° 659677580719, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como 
Exeqüente: JOÃO BARBOSA SILVA e Executado(a): CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, 
inscrita no CNPJ:sob o n° 07.164.985/0001-30, Localizado na Avenida Paulista, nº 1159 - Conj.1503, Bairro: Bela Vista, São 
Paulo - SP, CEP: 01.311-200 no endereço dos e-mails atendimento@centrape.org eduvidas@centrape.org, atualmente em local 
incerto e não sabido, e por este meio INTIMA-SE  o(a) executado(a)  de todos os termos da SENTENÇA.Tudo nos termos do 
respeitável despacho a seguir transcrito: DISPOSITIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 
Civil, JULGO EM PARTE PROCEDENTES os pedidos para:a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, 
determinando a cessação definitiva dos descontos de contribuição associativa realizados pela requerida CENTRAPE - CENTRAL 
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.b) CONDENAR a requerida à devolução, em dobro, das 
parcelas descontadas no benefício da parte autora, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC 
desde a data de cada pagamento indevido, cujos descontos deverão ser comprovados em liquidação de sentença, observado o 
prazo prescricional do artigo 27 do CDC;c) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 
reparação por danos morais à parte autora, com correção monetária pelo INPC contada da data desta sentença (Súmula 362, 
STJ) e juros de mora de 1% desde o evento danoso (sumula 54 STJ), o qual para o presente caso, fixa-se como a data do 
primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (consumidor por equiparação);d) CONDENAR a 
requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação (art. 85, § 2º, CPC/15).Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se 
com as baixas normativas. Defiro a citação por edital da parte requerida que está em local incerto e não sabido. Assinalo o prazo 
de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, nomeio como curador especial para defender os interesses da parte requerida citada por 
edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC.Intime-se o curador da presente 
nomeação,concedendo-lhe vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze)dias. 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 MM. 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 e-proc. Eu (Sarah Caroline de O. Sousa), Técnica Judiciária que digitei e conferi - Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA 
REIS JUNIOR - Titular na Vara Cível desta Comarca. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Juiz de Direito FÁBIO COSTA GONZAGA, respondendo pela 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei, etc., FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1ª Vara 
Cível, tramitam os autos da Ação abaixo: 
REFERÊNCIA:  
Processo n° 5001491-95.2012.8.27.2721/TO  
AÇÃO:  Execução Fiscal 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executados: CAMPOS & SILVA LTDA, CNPJ nº 07.127.458/0001-55; EURIPEDES DA SILVA BARBOSA, CPF nº 
281.589.381; CHARLES RICARDO CAMPOS , CPF nº 869.283.841-15 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos Executados CAMPOS & SILVA LTDA, CNPJ nº 07.127.458/0001-55, na pessoa do seu representante legal, bem 
como dos sócios solidários, EURIPEDES DA SILVA BARBOSA , CPF nº 281.589.381- e/ou CHARLES RICARDO CAMPOS, 
CPF nº869.283.841-15, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, paguem a importância devida com juros e multa de mora e 
encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% 
(dez por cento) do valor da causa, ou garanta a Execução, nos termos do artigo 8º da Lei nº 6.830/80. 
QUANTIA DEVIDA (original) : R$ 5.147,57 (cinco mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e sete centavos). 
NATUREZA DA DÍVIDA: Certidão de Dívida Ativa. 
DATA E O NÚMERO DA INSCRIÇÃO NO REGISTRO DA DÍVIDA ATIVA: CDA nº C-2445/2011, datada de 03/10/2011. 
DESPACHO do Evento 113: "Tendo em vista que a negativa na tentativa de busca do endereço dos executados, DEFIRO o 
pedido de citação editalícia, ADVERTINDO a parte exequente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em 
benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis, observando o disposto no art. 257, 
do CPC. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do(s) 
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executado(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE. 
CUMPRA-SE. 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 31 de julho de 2020 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí - TO, CEP 77700-000. Eu, 
Jocimeire Araujo Fava Wengrat, Técnica Judiciária, digitei. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6826496 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDOS: MIKAEL DIEGO GOMES DA SILVA SANTOS; PAULO CESAR FERREIRA; 
HENRIQUE ESPOSITO GUIMARÃES; JOSÉ CLAUDIO DA SILVA NASCIMENTO; ROSILENE MARIA DE SOUZA MIRANDA. 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 0008908-06.2020.8.27.2722, Tutela Cautelar Antecedente que lhe 
move LEIDIANE BARROS SOARES, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 02928925198, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia 
segue anexa, bem como para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça contestação, sob pena de ser considerado revel 
e presumidos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial (arts. 344 e 345 do NCPC). OBJETO: 
2484. VALOR DA CAUSA de R$ 37.293,42. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz de Direito mandou 
expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 07 de novembro de 2022. Eu, Rafael Vargas do Prado, 
Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 00121183620188272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida 
por MAYON CUNHA DE ARAUJO em face de ALEXANDRE CAMPOS DO AMARAL, e por este meio INTIMA o(a) 
executado(a) ALEXANDRE CAMPOS DO AMARAL, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 18.816,71 (dezoito mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e um 
centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento 
neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste 
prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso 
ao processo será através da Chave n.º 258745683218, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de novembro de 2022. Eu, LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Técnico Judiciário 
de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 00121989720188272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida 
por VALDIR GOMES DA SILVA em face de Õ VIEIRA SOARES e FLAVIA DOS SANTOS MENDES ME, e por este 
meio INTIMA o(a) executado(a) FLAVIA DOS SANTOS MENDES ME, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias,querendo, impugnar a penhora constante do evento 138 dos referidos autos, sob pena de 
preclusão e conversão da indisponibilidade em penhora. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo 
será através da Chave n.º 820339308618, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de setembro de 2022. Eu LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Técnico Judiciário 
de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º 00047686020198272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida 
por ITALLO DE SOUSA CARDOSO em face de DIEGO SOUZA BOTELHO, e por este meio INTIMA o(a) executado(a) DIEGO 
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SOUZA BOTELHO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no 
valor de R$ 81,32 (oitenta e um reais e trinta e dois centavos), sob pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC 
e constrição judicial de bens. Efetuado o pagamento neste período, afasta a incidência da multa e honorários advocatícios de 
10% (dez por cento) para esta fase. Ao final deste prazo, inicia-se o prazo de quinze dias para impugnar (art. 525 do 
CPC). OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 576133951419, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 03 de outubro de 2022. 
Eu, LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0009376-38.2018.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por RB COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA - EPP em face de ARLEY LIMA MILHOMENS, e 
por este meio INTIMA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, querendo, impugnar a penhora constante do evento 101 dos referidos autos, sob pena de preclusão e conversão da 
indisponibilidade em penhora,. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 
371304480118, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o 
presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de 
outubro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0003921-87.2021.8.27.2722, de Ação de Cumprimento de sentença 
requerida por FAZER NEGÓCIOS FINANCEIROS EIRELI em face de SONO DELTA - COMERCIO DE ARTIGOS DE 
COLCHOARIA LTDA e DIOGO NUNES SOUZA, e por este meio INTIMA os(a) requeridos(a), atualmente em lugar incerto 
ou não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, impugnar a penhora constante do evento 81 dos referidos 
autos, sob pena de preclusão e conversão da indisponibilidade em penhora OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o 
acesso ao processo será através da Chave n.º 123012226521, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que 
ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 10 de outubro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0009613-33.2022.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por NILDA 
PEREIRA COSTA em face de ANTÔNIO SOARES DA SILVA, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar 
incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e 
revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, 
nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da 
Chave n.º 149442715622, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse 
expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, aos 08 de novembro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e 
subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0011016-37.2022.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
BENIANA DA SILVA GUILHERME em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, representada pelo 
sócio SÉRGIO CARNEIRO, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 
querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 
do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 533949804622, no site 
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www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 01 de novembro de 
2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0009087-66.2022.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por DOMINGOS MOREIRA GOMES em face de IMOBILIÁRIA NOVA FRONTEIRA URBANIZADORA LTDA, e por 
este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 
15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte 
ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 706087311522, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E 
para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 de outubro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, 
Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível  da Comarca de Gurupi, no exercício de 
suas atribuições legais etc. 
Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 2º Cível, 
processam-se os autos n.º 0006621-02.2022.8.27.2722 , de Ação de Execução requerida por BANCO DA AMAZONIA SA 
em face de LAURENTINA FERREIRA DE SOUZA e ELDINO CONCEICAO DE SOUZA, e, por este meio CITA 
os executados atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de 03 (três) dias proceder ao pagamento da 
importância de R$ 31.551,96 (trinta e um mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos) acrescida dos 
acessórios e cominações legais, sob pena de não o fazendo lhes serem penhorados de seus bens tantos quantos cheguem e 
bastem para garantir o valor do débito, e, querendo, no prazo de quinze (15) dias embargar a ação. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 30 de setembro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras – Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0000294-75.2021.8.27.2722, de Ação de Monitória requerida por 
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO TOCANTINS LTDA em face de MAXBRILHO INDUSTRIA E 
COMERCIO DE TINTAS EIRELI, e por este meio CITA o(a) requerido(a), atualmente em lugar incerto ou não sabido, para 
no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao pagamento da importância de R$ 6.822,11 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais 
e onze centavos), acrescida dos acessórios e cominações legais, bem como, o pagamento dos honorários advocatícios (CPC, 
art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º), ficando ciente que, na hipótese 
de pagamento, ficará isento de custas e despesas processuais (CPC, art. 701, § 1º) e, ainda, que poderá oferecer embargos 
no prazo acima mencionado. OBSERVAÇÃO: Cientifique-se o requerido que o acesso ao processo será através da Chave 
n.º 463818340921, no site www.tjto.jus.br, link E-PROC , sendo desnessária a cópia impressa da petição inicial e 
documentos, nos termos na Instrução Normativa nº 01 - PRESIDÊNCIA/ASPRE de 29/02/2016. E para que ninguém alegue 
ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 06 de outubro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0005226-72.2022.8.27.2722, de Ação de Procedimento Comum Cível 
requerida por VALDEMI BORGES DE CARVALHO SOUSA em face de NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA e 
SYNAPCOM COMERCIO ELETRONICO LTDA, e por este meio CITA o(a) requerido(a), SYNAPCOM COMERCIO 
ELETRONICO LTDA atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos 
narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso 
ao processo será através da Chave n.º 166698136222, no site www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue 
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ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca 
de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 07 de outubro de 2022. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª 
Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                           Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0009355-57.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
AMILTON GONCALVES PIRES em face de WILLIAM RODRIGUES RESENDE, NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
MARLENE RESENDE FRANZ, LILIAN NUNES DE REZENDE, JUSTINA NUNES DE REZENDE, JUDIT RODRIGUES DOS 
SANTOS, JAIR RODRIGUES DE RESENDE, ERIKA CRISTINA RODRIGUES DE FREITAS, EDSON RODRIGUES RESENDE 
e EDIT RODRIGUES REZENDE MARQUES, e por este meio CITA os(a) requeridos(a), JUSTINA NUNES DE 
REZENDE, NILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA e LILIAN NUNES REZENDE, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 
para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 
do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 235768381521, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 01 de novembro de 
2022. Eu Lorena RIbeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no exercício de suas 
atribuições legais etc. Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0001807-83.2018.8.27.2722, de Ação de Ação Civil de Improbidade 
Administrativa requerida por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de LAXTRA CONSTRUTORA LTDA-ME e CRISOSTOMO 
COSTA VASCONCELOS, e por este meio CITA o(a) requerido(a) CRISOSTOMO COSTA VASCONCELOS, brasileiro, servidor 
público, CI RG nº 88555 SSP/DF, inscrito no CPF sob o nº 008.169.491-15, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, 
querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 
do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 410392085318, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 08 de novembro de 
2020. Eu ____, Nilton de Sousa Figueira, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos n. 0009325-22.2021.8.27.2722 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: FABIANO MOREIRA FREIRE 
Advogado(a): Dr. JOSÉ MARQUES DE RIBAMAR NETO   TO005601 
Requerido(a): TELEFONICA BRASIL S.A. 
Advogado(a): não constituído      
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, nos termos do artigo 487, I do 
Código de Processo Civil, e Condeno o autor em custas, ante a revelia deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.PRI. Não 
havendo requerimento das partes no prazo legal, dê-se as devidas baixas, remetam-se os autos a COJUN. Bem como fica a 
parte requerida intimada do recurso de apelação protocolizado no evento 29 dos autos.Data certificada pelo sistema. 
 
Autos n.º:  0020013-14.2019.8.27.2722/TO 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: OSVALDA CORREIA DA SILVA  
Advogado(a): DRª. LARA GOMIDES DE SOUZA (DPE)   DP8741816  
Requerido(a): FRANCISCO CARVALHO BARROS  
Advogado(a): Dr. IWACE ANTONIO SANTANA (DPE)   DP8864942 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do 
Código de Processo Civil, para:- CONDENAR o requerido no pagamento dos alugueis em atraso, no importe de R$ 407,10 
(quatrocentos e sete reais e dez centavos), devendo incidir correção da propositura e juros da citação; bem como, nos débitos de 
água e energia inadimplidos durante o período da locação, mas que forem devidamente comprovados em fase de liquidação de 
sentença; igualmente, no estipêndio das custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor 
sucumbido, nos termos do art. 85 do CPC.PRI. Após o trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes no prazo 
legal, dê-se as devidas baixas, remetendo o feito a COJUN.Data certificada pelo sistema 
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Autos n.º: 0006380-28.2022.8.27.2722/TO 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente:  ANTONIO DA SILVA CORREIA 
Advogado(a): DR. FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS   TO008772     
Requerido(a): COMÉRCIO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (MORRO DAS COROAS) 
Advogado(a): não constituído 
INTIMAÇÃO: Isto posto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais nos termos do art. 487, I do CPC para 
deferir a adjudicação compulsória e DETERMINAR a expedição do competente ofício ao CRI de Gurupi/TO para averbar à 
matrícula R-3/9.133, livro 2-BA Registro Geral, fls. 97, em 13/10/1986 a TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE do seguinte 
imóvel em favor do autor ANTONIO SILVA CORREIA:Lote n° 02, Quadra 06, localizado à Rua S-22 do loteamento Morada 
do Sol nesta cidade de Gurupi/TO, com área de 360 m², medindo 12,00 metros de frente confrontando com a Rua S-22; 
12,00 metros de fundo confrontando com lote 19; 30,00 metros do lado direito confrontando com o lote 03; e 30,00 do 
lado esquerdo confrontando com o lote 01.CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 
advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Intimem-se. Após o 
trânsito em julgado, em não havendo manifestação das partes, no prazo de quinze dias, proceda-se às devidas baixas, 
remetendo-se o feito à COJUN.Gurupi/TO, 13 de outubro de 2022 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS Nº 6803016 
CITANDO: AILTON BORGES DA SILVA, brasileiro, divorciado, portador do RG. 11.085.115 SSPMG e inscrito no CPF sob o nº 
281.211.948- 90, atualmente em lugar incerto e não sabido.  OBJETIVO: Citar da Ação de USUCAPIÃO ORDINÁRIA que lhe é 
proposta por LUCIANA DE MELO PEIXOTO, referente ao imóvel localizado no Lote 23, Quadra 01, situado á Rua ‘G’, do 
Loteamento Jardim Guanabara, nesta cidade de Gurupi/TO, com a área de 465,36 m2, para no prazo de 15 (quinze) dias, 
contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como 
verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: LUCIANA DE MELO PEIXOTO. REQUERIDO: AILTON 
BORGES DA SILVA AÇÃO: Usucapião. Processo: nº 0012408-80.2020.8.27.2722 . PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em 
Gurupi - TO. Eu, Gardênia Coelho de Oliveira, técnica judiciária que digitei e subscrevi.  JOSÉ EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, 
Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0002164-29.2019.8.27.2722     
Denunciado: ESILVÂNIO FRANCINO DA SILVA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de ESILVÂNIO FRANCINO DA SILVA, brasileiro, autônomo, 
natural de Nova América- GO, nascido aos 17/09/1968, filho de Aparecida Feliciano da Silva e Jadir Francino da Silva, 
portador da CI 277.295, órgão expedidor SESP/Polícia Civil/TO, atualmente em local incerto e não sabido,  intimado da 
sentença abaixo transcrita: DECIDO. Do Mérito. A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência firmado na 
Delegacia de Polícia, pelo laudo de exame de exame de corpo de delito – ato libidinoso diverso da conjunção carnal (evento 1 –
INQ2), na qual também atesta a idade da vítima. Concernente à autoria, esta também restou comprovada, senão vejamos o 
depoimento da ofendida Ana Maria Feliciano Almeida Ferreira em sede de depoimento especial: “Que tinha cerca de 9 a 10 anos 
quando os fatos aconteceram. Que era início para o meio do ano. Que fazia muito calor em Gurupi-TO. Que foram até a casa da 
tia de sua mãe. Que gostava de assistir televisão na casa da tia de sua mãe. Que quando fazia calor, gostava de tomar banho no 
playground. Que no dia dos fatos, tinha ido para lá e disse para a sua mãe que iria tomar um banho. Que pegou a toalha e um 
sabonete. Que gostava de tomar banho no banheiro de fora da casa. Que o banheiro em questão não tinha tranca e que ficava 
apenas encostado. Que quando começou a tomar banho, estava de costas e ouviu a portar abrir. Que mesmo dizendo que “tinha 
gente” a porta continuou abrindo. Que viu que era a pessoa do acusado. Que começou a “se tampar”. Que o acusado se 
aproximou sem dizer nada. Que o réu começou a se aproximar mais e elogiou o seu corpo dizendo que “era mais bonito que o 
de sua esposa”. Que o denunciado começou a apalpar o corpo da vítima. Que ouviram um barulho na cozinha e o acusado saiu 
correndo. Que ficou cerca de 30 minutos ainda no banheiro. Que ficou sem reação. Que foi para o quarto. Sendo que o acusado 
passou pela uma janela e disse para ela que o que tinha ocorrido seria o “nosso segredo” e que não era para contar a ninguém. 
Que depois do ocorrido ficou três meses com problemas. Que contou o ocorrido para a sua avó. Que a sua avó contou para a 
sua mãe. Que o acusado passou a mão em seus seios e em suas partes íntimas”. A testemunha Anna Lívia Martins Araújo 
relatou em juízo que: “Não sabe sobre os fatos. Que apenas ouviu comentários. Que não sabe dizer ao certo onde o acusado 
estaria na época dos fatos”. A testemunha Gildene Martins de Paiva Araújo disse que: “Eram acostumados a acampar em 
ranchos localizados na cidade de Peixe-TO. Entretanto não sabe indicar as datas”. A informante Amélia Feliciano de Almeida 
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Ferreira afirmou em juízo que: “É mãe da vítima. Que a ofendida começou a não querer ir mais à casa da sua tia. Que 
“apertaram” a vítima e ela disse que o “tio” teria passado a mão em seu corpo. Que teria ocorrido por “apenas” uma vez”. A 
informante Delsmira Feliciano Gomes disse que: “É avó da vítima. Que a ofendida disse a ela que o acusado teria entrado no 
banheiro e teria passado a mão nela”. De fato, há provas suficientes nos autos para comprovar que o acusado praticou o crime 
descrito no art. 217-A do CP, visto que, nos crimes sexuais, geralmente praticados às ocultas e sem a presença de testemunhas, 
são de especial relevância as declarações da ofendida, máxime se coerentes com as demais provas. No mais, apesar de o 
acusado afirmar que estava na cidade de Peixe-TO à época dos fatos, anexando um termo de declaração assinado pela 
testemunha Anna Lívia Martins Araújo, nota-se que esta, em seu depoimento judicial, afirmou que “não sabe dizer ao certo onde 
o acusado estaria na época dos fatos”. Somado a isso, verifico que a ofendida, mesmo com o lapso temporal, apresentou seu 
relato sobre os fatos de forma firme e coerente, razão que não merece prosperar a tese absolutória. Nesse sentido é o recente 
entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENAL 
E PROCESSUAL PENAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DOS ARTS. 156 E 386, I, AMBOS DO CPP E 217-A DO 
CP. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESES DE INDEVIDA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE CONDENAÇÃO LASTREADA, 
EXCLUSIVAMENTE, NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. FUNDAMENTOS CONCRETOS DELINEADOS PELA 
CORTE DE ORIGEM. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO 
STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO. PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO 
CARNAL. ELEMENTARES CARACTERIZADAS. DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCABIMENTO. VÍTIMA MENOR 
DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. JURISPRUDÊNCIA DA SEXTA TURMA. 1. Reputam-se como válidos os 
fundamentos colacionados pelo Tribunal de origem, notadamente ante a orientação jurisprudencial desta Corte 
Superior, no sentido de que em crimes de natureza sexual, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, uma 
vez que nem sempre deixam vestígios e geralmente são praticados sem a presença de testemunhas (AgRg no AREsp n. 
2.030.511/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/5/2022 - grifo nosso). 2. Levando em consideração a razão 
disposta no acórdão da apelação criminal em que se expõe que sempre que questionada a vítima apresentou seu relato 
sobre os fatos no mesmo sentido com a mesma descrição da forma com que o professor praticou ato libidinosos com 
ela, sem alterações na descrição da execução do crime, mesmo passados quatro anos entre a oitiva extrajudicial e a 
inquisitorial, revela-se que o Tribunal alagoano justificou de forma idônea a posição no sentido da condenação do 
recorrente. 3. [...] encontrando-se a condenação lastreada em provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, a alteração das 
conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado na 
via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ (AgRg no AREsp n. 1.142.954/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta 
Turma, DJe 4/10/2018 - grifo nosso). 4. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, o Superior Tribunal de Justiça 
entende que a prática de ato lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios da dignidade e atentatórios à liberdade sexual 
da vítima (menor de 14 anos ou deficiente mental) subsume-se ao tipo descrito no art. 217-A do Código Penal. 5. Segundo a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de 
libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, incluindo toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito 
lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o 
apontado ato voluptuoso (HC 264.482/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 3/8/2015). Assim, o crime de 
estupro de vulnerável, na redação dada pela Lei n. 12.015/2009, configura-se quando o agente mantém conjunção carnal ou 
qualquer ato libidinoso contra menor de 14 (catorze) anos, sendo irrelevante, ainda, o consentimento da vítima. [...] Diante do 
contexto fático delineado pela Corte de origem, a conduta do réu, consistente em apalpar a parte íntima da vítima, seu neto de 
apenas seis anos de idade, mesmo que sobre suas vestes, não pode ser confundida com a do art. 65 da Lei de Contravencoes 
Penais, uma vez que se trata de efetivo contato corpóreo com a criança, com o propósito único de satisfação de seu desejo 
sexual (AgRg no REsp n. 1.684.167/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/9/2018). 6. Para a 
jurisprudência desta Corte Superior, inviável a desclassificação das condutas para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do 
Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 24/9/2018, porquanto não há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em 
que se trata de vítimas vulneráveis, notadamente diante da presunção de violência. 7. Inviável a desclassificação da conduta 
para aquela prevista nos moldes do art. 215-A do Código Penal, inserido por meio da Lei n. 13.718, de 24/9/2018, porquanto não 
há como se aplicar a nova lei nas hipóteses em que se trata de vítimas menores, notadamente diante da presunção de violência. 
[...] A Lei n. 13.718, de 24 de setembro 2018, entre outras inovações, tipificou o crime de importunação sexual, punindo-o de 
forma mais branda do que o estupro, na forma de praticar ato libidinoso, sem violência ou grave ameaça. [...] Contudo, esta Corte 
Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a prática de conjunção carnal ou outro ato libidinoso configura o 
crime previsto no art. 217-A do Código Penal, independentemente de violência ou grave ameaça, bem como de eventual 
consentimento da vítima. Precedentes (AgRg no AREsp n. 1.361.865/MG, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019). 
(AgRg no REsp n. 1.761.248/MG, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 3/5/2019). 8. Agravo regimental provido, 
reconsiderando a decisão agravada, para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 
(STJ - AgRg no AREsp: 2086318 AL 2022/0071155-9, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 17/06/2022). Ressalto que independentemente de ser virgem ou experiente em práticas delituosas, a pessoa 
menor de 14 anos é vulnerável em razão da idade, da personalidade ainda em formação, e deve, portanto, ser protegida, e não 
explorada, sendo este um dever de todos, com absoluta prioridade. Por isso mesmo, quem abusa, por qualquer meio ou forma, 
ao invés de proteger, se sujeita a severa punição, nos termos do art. 227 e § 4º, da Constituição Federal. Outrossim, o STJ 
editou a súmula 593 e pacificou o tema, in verbis: “O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou 
prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua 
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experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”  Para mais, conforme recente entendimento 
do STJ, a presunção de violência é absoluta, senão vejamos: RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO (ERRO SOBRE A IDADE DA VÍTIMA). ABSOLVIÇÃO DECRETADA. PRETENSÃO 
CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. RELATIVIZAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Por força do julgamento do REsp repetitivo n. 1.480.881/PI, de 
minha relatoria, a Terceira Seção desta Corte Superior sedimentou a jurisprudência, então já dominante, pela presunção 
absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. 
2. A matéria também foi objeto de norma inserida no Código Penal, por força da Lei n. 13.718/2018, que inseriu o § 5º no 
art. 217-A do diploma legal, o qual prevê que as penas previstas no caput e nos §§ 1º, 3º e 4º do referido artigo aplicam-
se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao 
crime. 3. Na espécie, a ofendida, que à época contava 12 anos de idade, foi submetida à prática de atos libidinosos diversos da 
conjunção carnal com o acusado que, à época, contava com 40 anos de idade. 4. Recurso especial provido para restabelecer a 
sentença condenatória de primeiro grau. (STJ - REsp: 1842625 GO 2019/0304729-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, Data de Julgamento: 05/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2021). Portanto, impossível a 
requerida absolvição, visto que o acusado, agindo dolosamente, com consciência da ilicitude de sua conduta, com o 
propósito de satisfazer sua lascívia, praticou ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos. Da desclassificação para 
importunação sexual Requer o acusado, de forma subsidiaria, a desclassificação do delito de estupro de vulnerável para o de 
importunação sexual. Pois bem, a Lei nº 13.718/2018, ao tipificar o crime de importunação sexual, poderá retroagir para 
beneficiar o apenado, desde que não caracterize crime mais grave, diante da natureza subsidiária contida no elemento 
secundário do art. 215-A, do Código Penal. Entretanto, ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado 
contra menor de 14 anos reveste-se de violência presumida e configura o crime de estupro de vulnerável. Assim, por ser o delito 
de estupro de vulnerável crime mais grave, inviável sua desclassificação para o de importunação sexual. Sendo este o 
entendimento do STJ, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. 
PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O tema encontra-se pacificado nesta Corte no sentido 
da "impossibilidade de desclassificação da figura do estupro de vulnerável para o art. 215-A do Código Penal, uma vez 
que referido tipo penal é praticado sem violência ou grave ameaça, e o tipo penal imputado ao agravante (art. 217-A do 
Código Penal) inclui a presunção absoluta de violência ou grave ameaça, por se tratar de menor de 14 anos" (AgRg na 
RvCr 4969, Relator (a) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/7/2019). 2. Para afastar a 
conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de estupro de vulnerável é necessário o reexame de todo o 
conjunto probatório, o que é vedado em habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 
648756 SP 2021/0060621-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, 
Data de Publicação: DJe 10/12/2021). Isto posto, acolho o pedido contido na denúncia e condeno o acusado ESILVÂNIO 
FRANCINO DA SILVA pela prática do crime capitulado no artigo 217-A “caput”, do Código Penal. Passo à análise e 
individualização da pena: Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra 
ponderada pelo legislador ao definir a tipificação legal. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro 
nos autos. Com relação à personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos do crime são normais à 
espécie. As circunstâncias e consequências são normais ao tipo. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste 
modo, utilizando da fração de 1/8 para cada circunstância judicial, a incidir sobre o intervalo de pena previsto para os respectivos 
tipos penais, fixo a pena-base em: 08 (oito) anos de reclusão. Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes da pena. 
Ausente causa de diminuição e aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena acima fixada. O denunciado 
deverá iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto a teor do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. No 
tocante à detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de 
liberdade (art. 44, CP), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77, CP), tendo em vista a ausência dos requisitos 
legais. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os 
efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo 
em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Concedo ao réu o direito de recorrer em 
liberdade. Determino à serventia: Cumpra-se o disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se 
necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso 
seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as 
comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório eleitoral; Havendo objetos apreendidos e não sendo estes reclamados por 
seus proprietários, proceda ao seu descarte ou destruição após o trânsito em julgado; Por fim, arquivem-se os autos com as 
devidas baixas; PRI.  Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, terça-feira, 8 de novembro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o 
presente. 
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ITAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de BOLETIM DE OCORRÊNCIA 
CIRCUNSTANCIADA autuada sob o nº 00004644820198272712, que tem por Autor do Fato MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO 
PEREIRA. Tendo o presente a finalidade de INTIMAR MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA, brasileira, solteira, nascida 
aoos,05/04/2004, atualmente em lugar incerto e não sabido da r. setença a seguir transcrita: “Assim considerando, na forma do 
art. 126, art. 127 c/c o art. 181, parágrafo 1° da Lei n° 8.069/90, HOMOLOGO, por SENTENÇA, e para que produza seus 
jurídicos e legais efeitos, a remissão concedida pelo ilustre presentante do Ministério Público a adolescente MARIA CLARA DA 
CONCEIÇÃO PEREIRA. - Intimem-se e cientifique-se o adolescente e seus responsáveis pessoalmente, nos termos do art. 206 
da Lei n° 8.069/90.- Providências para serem cumpridas desde já. - Não havendo advogados habilitados proceder desde já a 
baixa definitiva, observadas que sejam as formalidades legais. – Luatom Bezerra Adelino de Lima – Juiz de Direito.” DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 07 (sete) dias do mês de novembro de 2022. E para 
constar, eu, Noelma Alves Magalhães dos Reis, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
 

Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) – Autos nº 00002667720168272724  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício 
Cível, se processam os autos da Ação de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, autuada sob o nº 
00002667720168272724, proposta por MIZIA VIEIRA CAVALCANTE, em face de A Z S BOTELHO EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS LTDA e CARLOS ANDRÉ MORAIS ANCHIETA. Sendo o presente para CITAR ALZIRO BOTELHO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP, inscrito no CNPJ sob o n.° 11.427.199/0001-55, na pessoa de seu 
representante ALZIRO ZARU SIQUEIRA BOTELHO, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, inscrito no CPF n° 24765341372, 
atualmente 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 oito dias do 
mês de novembro de 2022. E para constar, eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi. 
 

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS 
O DOUTOR MARCELLO RODRIGUES DE ATAÍDES, Juiz de Direito em substituição automática da 1ª Vara Cível da Comarca 
de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a 
quantos o presente edital de citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0000505-78.2016.8.27.2725 Ação Execução 
de Título Extrajudicial, onde figura como requerente: BANCO BRADESCO S.A. e requerido MURILLO GONÇALVES ARANTES, 
HELENA DE ARAUJO SILVA, ALEX BARBOSA SOUSA e LATICÍNIOS TOCANTINS LTDA - ME, virem ou dele conhecimento 
tiverem que, por este fica devidamente CITADO: MURILLO GONÇALVES ARANTES - CPF: 010.997.611-82, HELENA DE 
ARAUJO SILVA - CPF: 023.368.621-58, ALEX BARBOSA SOUSA - CPF: 017.362.981-43  e LATICÍNIOS TOCANTINS LTDA - 
ME - CNPJ: 14.625.567/0001-68, estando em lugar incerto e não sabido, para contestar a ação no prazo de 15 dias. 
DESPACHO: "Cite-se o requerido via edital com o prazo de 30 dias. Miracema do Tocantins, data e horário certificados pelo 
sistema. Documento eletrônico assinado por ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, 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 5954406v2 e do código CRC c959c573" e, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital 
que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Miracema do Tocantins, 26 de julho de 2022. Eu, MARINALVA TAVARES CAMPOS DOS SANTOS, o digitei. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0013491-23.2014.8.27.2729 - Cumprimento de sentença 
AUTOR: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO - CNPJ: 17200684000178 
RÉU: IZZIA HASSAN IBRAHIM FONSECA - CPF: 17361546803 
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FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”...III - 
DISPOSITIVO Por todo exposto, DECLARO a extinção da execução para que surta seus efeitos jurídicos, o que faço com 
fundamento nos artigos 924, II e 925, CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. INTIMEM-SE. Se opostos 
embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, conclusos. Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. 
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo de intimação 
desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Se não houver pedido de cumprimento 
de sentença, PROCEDA-SE à baixa definitiva dos autos no sistema. Diante da necessidade de otimizar a tramitação processual 
e com vistas à promoção da razoável duração do processo judicial, evidente garantia convencional, constitucional e legal, os 
autos somente serão admitidos à conclusão mediante certidão informativa de que a(s) decisão(ões) anterior(es) foi(ram) 
integralmente cumprida(s). Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada eletronicamente.JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0008988-51.2017.8.27.2729 - Cumprimento de sentença 
AUTOR: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ENSINO - CNPJ: 17200684000178  
RÉU: WAGNER MARINHO DE MEDEIROS - CPF: 86250973168 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”... III - 
DISPOSITIVO Por todo exposto, DECLARO a extinção da execução para que surta seus efeitos jurídicos, o que faço com 
fundamento nos artigos 924, II e 925, CPC. Sentença publicada e registrada eletronicamente. INTIMEM-SE. Se opostos 
embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, conclusos. Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. 
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo de intimação 
desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Se não houver pedido de cumprimento 
de sentença, PROCEDA-SE à baixa definitiva dos autos no sistema. Diante da necessidade de otimizar a tramitação processual 
e com vistas à promoção da razoável duração do processo judicial, evidente garantia convencional, constitucional e legal, os 
autos somente serão admitidos à conclusão mediante certidão informativa de que a(s) decisão(ões) anterior(es) foi(ram) 
integralmente cumprida(s). Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada eletronicamente.JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0025996-02.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: DEBORA KAMINISHI DOS SANTOS - CPF: 32050151187 
AUTOR: PEDRO ALVACIR DA SILVA E OUTRO- CPF: 26970732053 
RÉU: WANDERLEI GOETTEN - CPF: 64430766134 
RÉU: LUCILENE DUARTE GUIMARAES GOETTEN - CPF: 78127360163 
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...Dispositivo Posto isso, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar os requeridos a: 
a) restituir o valor de R$ 34.521,37 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e um reais e trinta e sete centavos) referente as 
parcelas dos meses de 02/2020 a 06/2021, acrescidos de juros de mora a contar da citação no importe de 1 % (um por cento) ao 
mês e correção monetária, pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada parcela; b) quitar junto ao Banco do Brasil o valor de 
R$120.266,66 (cento e vinte mil duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em decorrência do saldo devedor 
do contrato de financiamento nº 396205122; c) proceder a transferência do imóvel Apartamento 1203, do Condomínio 
Residencial Águas do Tocantins, situado na Quadra ARSE 21, Alameda João de Barro, Lote 03, Conjunto HM-03, do Loteamento 
Palmas, 1ª etapa I, nesta capital, com área total de 154,4429 m², registrado no Cartório de Registros de Imóveis sob o n° R06-
109.502 para seus respectivos nomes. Em consequência, resolvo o mérito do processo de acordo com o inciso I do art. 487 do 
CPC. Em razão da sucumbência recíproca, condeno todas as partes ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários do advogado, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Após o trânsito em julgado, arquive-
se. Publique-se, registre-se, intime-se. LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0010771-10.2019.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: COSTA E VIEIRA LTDA - CNPJ: 07209626000151 
RÉU: STYLO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - CNPJ: 19834679000142 
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 a requerida ao pagamento do valor principal do 
débito indicado na inicial de R$ 7.695,41 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e um centavos), devidamente 
atualizado e corrigido monetariamente (IPCA), bem como juros de mora em 1% a partir da citação; - Condenar à requerida ao 
pagamento de custas e taxas processuais, além de honorários advocatícios, estes que fixo em 15% do sobre o valor da 
condenação; Transitada em julgado, sem mais requerimentos, remetam-se estes autos ao arquivo. Intimem. LAURO AUGUSTO 
MOREIRA MAIA, Juiz de Direito. 
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INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0014148-86.2019.8.27.2729  - Execução de Título Extrajudicial 
AUTOR: CENTROFARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA - CNPJ: 09523254000169 
RÉU: FARLAMEDH FARMACIA E PERFUMARIA EIRELI - CNPJ: 27269789000137 
RÉU: ANTONIA ARISTEVE PEREIRA DA SILVA - CPF: 76603970368 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”...III - 
DISPOSITIVO Por todo exposto, HOMOLOGO o acordo apresentado no evento 46, PED_HOMOLOG_ACORDO1 para que surta 
seus efeitos jurídicos, RESOLVO o mérito com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, e DECLARO a extinção da execução, 
nos moldes do artigo 925 do CPC. DETERMINO a transferência do valor de R$ 3.474,79 (três mil quatrocentos e setenta e 
quatro reais e setenta e nove centavos) para conta judicial vinculada ao feito, bem como o desbloqueio do valor remanescente. 
Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes. DISPENSO as custas finais, nos moldes do artigo 90, § 3º, CPC, 
uma vez que o acordo foi realizado antes da prolação da sentença. DETERMINO a retirada de eventuais gravames em bens 
móveis e imóveis de propriedade dos executados, o desbloqueio de valores via Sisbajud e a retirada de eventual restrição 
realizada pelo Serasajud, desde que tenham origem em ordem judicial prolatada por ocasião deste processo. Caso ainda não 
tenha feito, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, discriminar as verbas das quais requer expedição 
de alvará, precisamente, entre: condenação, honorários de sucumbência e, se for o caso, honorários contratuais. Visto a 
possibilidade de tributação dos honorários sucumbenciais sob alíquotas diversas, na hipótese de eventual aderência ao Simples 
Nacional, DETERMINO a juntada de certidão comprobatória extraída junto ao site da Receita Federal. No caso de pedido de 
pagamento de honorários contratuais, DETERMINO a juntada do contrato entabulado entre o cliente e seu procurador, ficando 
ao encargo do advogado o recolhimento do respectivo tributo, nos termos da legislação tributária. DETERMINO que a parte 
correlacione o tipo de verba (condenação, honorários de sucumbência e/ou honorários contratuais) com a indicação específica 
da(s) a(s) conta(as) bancária(s) em que quer levantamento. Prestadas as informações detalhadas acima, EXPEÇA-SE alvará em 
favor da parte exequente, para levantamento da quantia depositada nos autos. Dados bancários na petição do evento 46. 
Sentença publicada e registrada eletronicamente. INTIMEM-SE. Se opostos embargos de declaração, INTIME-SE a parte 
contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos. Se interposta 
apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo de intimação desta sentença sem que haja 
recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Se não houver pedido de cumprimento de sentença, PROCEDA-
SE à baixa definitiva dos autos no sistema. Diante da necessidade de otimizar a tramitação processual e com vistas à promoção 
da razoável duração do processo judicial, evidente garantia convencional, constitucional e legal, os autos somente serão 
admitidos à conclusão mediante certidão informativa de que a(s) decisão(ões) anterior(es) foi(ram) integralmente 
cumprida(s). Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada eletronicamente.EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA 
LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0023254-09.2018.8.27.2729 - Execução de Título Extrajudicial 
AUTOR: RENACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA. - CNPJ: 00749616000836 
RÉU: UNIVERSAL ENGENHARIA CIVIL E AGRONOMICA EIRELI - CNPJ: 20773824000101 
RÉU: EUZA BATISTA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 86451545104 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”...III - 
DISPOSITIVO Por todo exposto, DECLARO a extinção da execução para que surta seus efeitos jurídicos, o que faço com 
fundamento nos artigos 924, II e 925, CPC. Honorários advocatícios conforme convencionado pelas partes. DISPENSO as 
custas finais, nos moldes do artigo 90, § 3º, CPC, uma vez que o acordo foi realizado antes da prolação da 
sentença. DETERMINO a retirada de eventuais gravames em bens móveis e imóveis de propriedade dos executados, o 
desbloqueio de valores via Sisbajud e a retirada de eventual restrição realizada pelo Serasajud, desde que tenham origem em 
ordem judicial prolatada por ocasião deste processo. Sentença publicada e registrada eletronicamente. INTIMEM-SE. Se opostos 
embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, conclusos. Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. 
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo de intimação 
desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Se não houver pedido de cumprimento 
de sentença, PROCEDA-SE à baixa definitiva dos autos no sistema. Diante da necessidade de otimizar a tramitação processual 
e com vistas à promoção da razoável duração do processo judicial, evidente garantia convencional, constitucional e legal, os 
autos somente serão admitidos à conclusão mediante certidão informativa de que a(s) decisão(ões) anterior(es) foi(ram) 
integralmente cumprida(s). Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada eletronicamente.EDSSANDRA BARBOSA DA 
SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0040870-26.2020.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: CONDONIMIO PALMEIRA IMPERIAL - CNPJ: 34892009000176 
RÉU: GRACENI LIMA DA SILVA - CPF: 00169642178 
RÉU: WAISTER DA SILVA FERREIRA - CPF: 07773731144 
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FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... POSTO ISTO, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a demanda para CONDENAR os 
requeridos, solidariamente, ao pagamento: 1- das quotas condominiais vencidas até a propositura da demanda no valor até 
aquela data atualizado pelo autor no importe de R$ 1.959,10 (um mil, novecentos e cinquenta e nove reais e dez centavos), bem 
como, ainda, ao pagamento das quotas vencidas durante o processo - art 323 do CPC - de 10/20 a 09/2021 (salvo se houver 
recurso, caso em que se terá a data do trânsito em julgado), atualizadas monetariamente, acrescidas de juros de mora de 1% ao 
mês (tendo como marco o vencimento de cada parcela) e multa de 2%, na forma do art. 31 da convenção do condomínio autor. 
2- dos valores referentes aos honorários advocatícios contratuais no valor R$ 391,82 (trezentos e noventa e um reais e oitenta e 
dois centavos), consoante previsão do art. 31 da convenção do condomínio requerente, cujo valor deverá ser corrigido  juros de 
mora de 1% ao mês a partir da propositura desta demanda, bem como o pagamento do valor concernente à emissão da certidão 
de matrícula ora apresentada a, qual seja R$ 43,16 (quarenta e tres reais e dezesseis centavos), esta corrigida a partir de seu 
desembolso. 3- ao pagamento das despesas processuais. 4- em honorários advocatícios à parte contrária no importe de 10% 
(dez por cento) sobre o valor condenado atualizado. De consequência, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, fulcrado no art. 487, I, do Caderno Instrumental Civil. Publicada e Registrada eletronicamente, INTIMADAS as 
partes, após o trânsito em julgado, BAIXEM-SE os autos.AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  0014938-41.2017.8.27.2729  - Execução de Título Extrajudicial 
AUTOR: KENERSON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA. - CNPJ: 07019231000196 
RÉU: SILVA E SILVA OPTICA LTDA – ME - CNPJ: 19450180000131 
RÉU: ALAHIR JOSE DA SILVA - CPF: 35502681149 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita:”...III - 
DISPOSITIVO Por todo exposto, DECLARO a extinção da execução para que surta seus efeitos jurídicos, o que faço com 
fundamento nos artigos 924, II e 925, CPC. DETERMINO a retirada de eventuais gravames em bens móveis e imóveis de 
propriedade dos executados, o desbloqueio de valores via Sisbajud e a retirada de eventual restrição realizada pelo Serasajud, 
desde que tenham origem em ordem judicial prolatada por ocasião deste processo. EXPEÇA-SE alvará eletrônico em favor da 
parte executada, para recebimento dos valores bloqueados e depositados em conta judicial e seus consectários legais (art. 629, 
CC e Súmula 179, STJ), conforme evento 43. Sentença publicada e registrada eletronicamente. INTIMEM-SE. Se opostos 
embargos de declaração, INTIME-SE a parte contrária para em 05 (cinco) dias contrarrazoá-los. Decorrido o prazo com ou sem 
manifestação, conclusos. Se interposta apelação, INTIME-SE a parte contrária para em 15 (quinze) dias contrarrazoá-la. 
Decorrido o prazo com ou sem manifestação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal de Justiça. Decorrido o prazo de intimação 
desta sentença sem que haja recurso das partes, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado. Se não houver pedido de cumprimento 
de sentença, PROCEDA-SE à baixa definitiva dos autos no sistema. Diante da necessidade de otimizar a tramitação processual 
e com vistas à promoção da razoável duração do processo judicial, evidente garantia convencional, constitucional e legal, os 
autos somente serão admitidos à conclusão mediante certidão informativa de que a(s) decisão(ões) anterior(es) foi(ram) 
integralmente cumprida(s). Intimem-se. Cumpra-se. Palmas-TO, data certificada eletronicamente.EDSSANDRA BARBOSA DA 
SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0023420-36.2021.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 37313475000148 
RÉU: F. DE A. P. BEZERRA - CNPJ: 12648731000127 
FICA A PARTE REQUERIDA intimada do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”...III - DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO o pedido inicial contido na presente Ação, pelo que resolvo o mérito da 
lide, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, pelo que: CONDENO a parte Requerida ao 
pagamento atualizado da quantia de R$ 29.089,33 (vinte e nove mil e oitenta e nove reais e trinta e três centavos), em favor da 
parte Autora, quantia esta que será corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescida de juros moratórios à taxa de 1% (um 
por cento) ao mês, ambos contados a partir de 26/05/2021(evento 1 – PLAN16). CONDENO a parte Requerida ao pagamento 
das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da 
condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Atenda-se o Provimento de nº. 09/2019/CGJUS/TO. Interposto eventual 
Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remeta-se o feito à 
Corte Estadual com as nossas homenagens. Caso contrário e operado o trânsito em julgado, certifique-se. Cumpridas as 
formalidades legais, proceda-se à baixa definitiva e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. JOSÉ 
EUSTAQUIO DE MELO JUNIOR, Juiz de Direito. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6705820 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS – 1ª 
Publicação 
Autos n.º: 0017749-37.2018.8.27.2729  
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Ação: Tutela e Curatela - Nomeação 
Requerente: TITO RODRIGUES DOS SANTOS 
Requerido (a): ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS 
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 ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: 
“POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de ANA MARIA FERREIRA DOS SANTOS nomeando-lhe 
curador o Sr. TITO RODRIGUES DOS SANTOS, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. Inscreva-se a presente 
sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio da interditada (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 
93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-
se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Oficie-se o Cartório de Registro Civil do domicílio 
da interditada para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da interditada. Falecendo a 
interditada, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos 
bens do interditado. Custas pelo requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. PUBLIQUE-
SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. Transitada em julgado, proceda as baixas necessárias. Palmas, 
data certificada pela sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou a MMª 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, AMANDA DA SILVA ARRUDA , Servidor do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 24/10/2022 Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito 
 
EDITAL Nº 6830345 
1ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INTERDIÇÃO/CURATELA Nº 0031771-37.2017.8.27.2729/TO 
AUTOR: LUCIANO LUIZ MENDES / HONORATA LUIZ MENDES 
RÉU: JUVENAL RIBEIRO BELÉM 
O Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz 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 JUVENAL RIBEIRO BELÉM, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de JUVENAL RIBEIRO BELÉM, nomeando-lhe curadora a 
Sra. HONORATA LUIZ MENDES, 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, a curadora deverá informar o 
óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. Publique-se 
observando o disposto no § 3° do artigo 755 do CPC .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. 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, conforme autorizado pela Portaria Conjunta Nº 9/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 07 de 
abril de 2020.  Nada mais havendo. Eu, Fernanda Luiza Volpi Marques, Assessora Jurídica, lavrei. Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o 
MM Juíz, NELSON COELHO FILHO 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, 07/11/2022 Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO 
FILHO, Juiz de Direito 
 
EDITAL Nº 6822265 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO REGIMES DE BENS DO CASAMENTO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS  
Autos n.º: 0046393-19.2020.8.27.2729  
Ação: Alteração do Regime de Bens 
Requerentes: GUMERCY CARVALHO BARBOSA e MIRIAN PEREIRA DA SILVA BARBOSA 
O Excelentíssimo NELSON COELHO FILHO, MM Juiz de Direito em substituição automática 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, torna-se público que por este Juízo e respectivo cartório processam os autos da Ação de 
Alteração de Regime de Bens de nº 0033770-83.2021.8.27.2729 que GUMERCY CARVALHO BARBOSA, brasileiro, casado,, 
advogado, CPF nº 183.833.001-15, RG nª 1.779.491- SSP/GO e MIRIAN PEREIRA DA SILVA BARBOSA, brasileira, casada, 
servidora pública, CPF nº 231.975.602-72, RG nº 1.304.064 SSP/TO, ingressaram com Ação de Alteração de Regimes de 
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Bens do Casamento almejando alterar o regime de bens de: SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS para COMUNHÃO 
PARCIAL DE BENS. E em atendimento ao § 1º do art. 734 do CPC e 1.639, §2º do Código Civil, para dar publicidade a todos e 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz, Juízo da 3ª Vara da Família e Sucessões de Palmas expedir o 
presente Edital, para divulgar a pretendida alteração do regime de bens, que deverá ser publicado no Diário Eletrônico e Jornal 
de grande circulação com prazo de trinta (30) dias. Eu, Itamaracy Airam Bonfim Nunes, Técnica Judicial, que digitei e conferi 
em 04/11/2022 - Palmas/TO Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito 
 
EDITAL Nº 6820618 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0023454-11.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: HELOISA SIQUEIRA NEPOMUCENO /EMANNUEL SIQUEIRA NEPOMUCENO (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ 
(MENOR QUE 16 ANOS) ANA PAULA SIQUEIRA FELIX 
RÉU: CASIMIRO N. COSTA JÚNIOR (ESPÓLIO) 
O  Excelentíssimo Doutor NELSON COELHO FILHO, MM. Juiz de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este 
Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 0023454-11.2021.8.27.2729 em que HELOISA SIQUEIRA 
NEPOMUCENO, EMANNUEL SIQUEIRA NEPOMUCENO e ANA PAULA SIQUEIRA FELIX movem em face de CASIMIRO 
NEPOMECENO COSTA JÚNIOR, e que por meio deste edital ficam CITADOS / INTIMADOS os eventuais interessados, para 
que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, §1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o MM. Juiz, expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, Itamaracy Airam Bonfim 
Nunes, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico assinado por NELSON COELHO FILHO, Juiz de Direito 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 2634/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 07 de novembro 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; 
CONSIDERANDO o Ofício 09/2022 para substituição da servidora Esly de Abreu Carvalho, no plantão. 
RESOLVE: 
Art 1º. Alterar a Portaria Nº 53/2021, de 11 de novembro de 2021, para o fim de registrar que o plantão judicial do período 
de 11/11/2022 às 12h a 18/11/2022, às 11h59min., será cumprido pelo magistrado Agenor Alexandre da Silva, assessores 
jurídicos Guilherme Genero das 17h59min do dia 11/11/2022 às 17h59min. do fia 15/11/2022 e Vitor de Abreu Sousa das 18h 
do dia 15/11/2022 às 11h59min. do dia 18/11/2022, servidor Alcides Franco Martins Trindade e oficial de justiça Reginaldo de 
Souza Manrique. 
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 oito (08) dias do mês 
de novembro (11) 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 PAULO GIOVANNY NUNES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 611.959.521-04, para que, caso 
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queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0003905-49.2020.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 1º de novembro 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 G. R. DE JESUS, CPF/CNPJ: 13.293.031/0001-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 68 dos autos da Execução Fiscal n° 0009508-40.2019.8.27.2729 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, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 
365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 1º de novembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARIA GORETH LIMA DA CONCEICAO, CPF/CNPJ: 974.513.713-87, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0007583-48.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 1º de novembro 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 SIL MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA, CPF/CNPJ: 38.141.198/0001-04, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 5010024-53.2011.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado 
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução 
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 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 JOÃO CARLOS RELA, CPF/CNPJ: 031.483.788-49 e NARA LÚCIA DE MELO LEMOS 
RELA, CPF/CNPJ: 019.339.198-84, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 5010024-53.2011.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA 
ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 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 MANOEL LUIS PEREIRA NETO, CPF/CNPJ: 537.699.706-59, para que no prazo de 05 
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(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5036428-
73.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 13 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de SHEYLLA MONICA LUSTOSA GAMA, CPF/CNPJ: 022.014.521-05, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
5041777-57.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 04 de novembro 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 CICERO LUIS DA SILVA FREITAS, CPF/CNPJ: 995.206.992-87, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5028392-
42.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 19 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 DOMICIANO FERREIRA DE CASTRO, CPF/CNPJ: 777.212.841-04, para que no prazo de 
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5020305-
97.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 03 de 
novembro 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 SILVIO FERREIRA DE BRITO, CPF/CNPJ: 128.380.635-53, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5035930-
74.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 03 de novembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
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2018), determina a INTIMAÇÃO de DEIVID CLEBER ROSSI, CPF/CNPJ: 898.787.361-72 e EULALIA LUCIRENE OLIVEIRA 
LIMA, CPF/CNPJ: 626.526.561-04, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5035618-98.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA 
ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 03 de novembro 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 JAMES PAULO MACIEL VILANOVA, CPF/CNPJ: 812.345.111-34 e SIMONE MUDESTO 
DA SILVA MACIEL VILANOVA, CPF/CNPJ: 731.230.801-53, para que, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove 
que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5035384-19.2013.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º 
do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum 
Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 03 de 
novembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de RITA MACENA DE SOUSA RODRIGUES, CPF/CNPJ: 291.139.383-04, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 48 dos autos da Execução Fiscal n° 0040317-18.2016.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO 
CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 07 de novembro 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 NILDO PEREIRA DE CASTRO DE FREITAS, CPF/CNPJ: 575.196.331-87, para tomar 
ciência da sentença proferida no evento 67 dos autos da Execução Fiscal n° 0039622-98.2015.8.27.2729 que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante 
da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO 
CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 07 de novembro 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 DINAR COELHO DA SILVA, CPF/CNPJ: 662.914.963-72, para que, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0039304-
18.2015.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 365519, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 03 de novembro de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de EURIVALDO GONÇALVES DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 008.214.991-73, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0038283-70.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, PAULO RICARDO AMARAL DE FREITAS, Matrícula 
365519, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 03 de novembro 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 RALPH LAIGNIER DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 364.059.301-49, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0037628-
30.2018.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
07 de novembro 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 GERCINON GOMES DO NASCIMENTO, CPF/CNPJ: 133.810.241-91, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0041229-78.2017.8.27.2729, 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) 20170024723, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF - TX; 20170024724, inscrita em : 06/03/2017, referente 
ao TLF - TX; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.944,10 (dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dez 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, 
neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será 
nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 
365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 07 de novembro 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 FERNANDA CRISTINA OLIVESKI DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 824.362.741-34, e de GIVALDO ALVES DE 
OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 395.186.555-53,  por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 5034111-05.2013.8.27.2729, 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) 20130025227, inscrita em: 
04/01/2012, referente ao TXL-SANIT; 20130025229, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor à época do 
ajuizamento era de R$ 5.409,27 (cinco mil, quatrocentos e nove reais e vinte e sete centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 
9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar 
perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 03 de novembro de 2022. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina 
a CITAÇÃO de JULIANO ASSUNÇÃO MILANI, CPF/CNPJ: 941.206.091-20, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0039257-10.2016.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20160011548, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF - TX; 20160011549, inscrita em 05/02/2014, referente 
ao TLS - TX; 20160011550, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS - TX; 20160011551, inscrita em 25/03/2015, referente ao 
TLF - TX; 20160011552, inscrita em 20/04/2016, referente ao MUL-POST;cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.581,57 
(quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 
6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 03 
de novembro 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 FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA, CPF/CNPJ: 251.245.441-04, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036771-18.2017.8.27.2729, 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) 20170023767, inscrita em 05/02/2014, referente ao IPTU; 20170023768, inscrita em 06/03/2017, referente ao 
IPTU; 20170023769, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170023770, inscrita em: 05/02/2014, referente ao IPTU; cujo 
valor à época do ajuizamento era de R$ 8.827,42 (oito mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, 
as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador 
especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no 
placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. 
Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e 
conferi. Comarca de Palmas, 07 de novembro 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 NELINEIS PEREIRA DA COSTA, CPF/CNPJ: 744.421.041-15, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0036749-23.2018.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20180006567, inscrita em : 06/03/2017, referente ao TLS - TX; 20180006568, inscrita em 06/03/2017, referente 
ao TLF - TX; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 4.024,32 (quatro mil, vinte e quatro reais e trinta e dois centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último 
caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 07 de novembro 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 MENDONCA & SOARES LTDA, CPF/CNPJ: 08.464.218/0001-09, e de VANILCY PAULA 
SOARES ROCHA MENDONÇA, CPF/CNPJ: 832.701.161-87, para tomar ciência da sentença proferida no evento 123 dos 
autos da Execução Fiscal n° 5033380-09.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.(...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
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expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 07 de novembro 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 IVANILDO PEREIRA DA SILVA, CPF/CNPJ: 006.863.061-12,  e de JAVAES 
ELETRIFICACAO E MONTAGEM LTDA, CPF/CNPJ:04.218.580/0001-49, para tomar ciência da sentença proferida no evento 
104 dos autos da Execução Fiscal n° 5040556-39.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: 
"(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado 
no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE 
MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 07 de novembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARCIO DE OLIVEIRA VELOSO, CPF/CNPJ: 383.160.726-53, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 100 dos autos da Execução Fiscal n° 5030451-03.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 31 de outubro de 2022. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa 
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00017803420228272731, requerida por ELIZANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA em face de 
THARSON PABLO SANTOS ALVES, que foi proferida sentença em 08/08/2022 (ev. 29), dos autos, onde foi decretada a 
interdição do sr. THARSON PABLO SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, pensionista, portador do RG nº 682.972 SSP/TO, e 
CPF nº 029.320.001-79, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" ELIZANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA propôs a presente 
AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de THARSON PABLO SANTOS ALVES. Para tanto, argumenta, em suma, que: a) é genitora 
do requerido, o qual nasceu com paralisia cerebral (CID 10 G-80) e por conta disto é impossibilitado de exercer os atos da vida 
civil, já que é totalmente dependente de terceiros; b) a autora é quem dispensa ao interditando todo o auxílio e cuidados 
essenciais ao seu desenvolvimento, já que sozinho não consegue as exercer suas atividades básicas, pois não fala, não anda, é 
cadeirante. O interditando recebe benefício previdenciário proveniente de Amparo Social à Pessoa Portadora de Deficiência sob 
nº 167.76766.4-5 no valor de 01 (um) salário mínimo. Porém, o referido benefício está suspenso há 03 (três) meses, e a 
suspensão vem causando enormes transtornos ao interditando. Instruindo a petição inicial vieram os documentos anexados ao 
evento 1, dentre eles os documentos pessoais da autora (RG3 e CPF4), documentos pessoais do interditando (DOC PESS5), 
laudos médicos (LAU6 e CPF8), extrato previdenciário do interditando (EXTR7) e fotografia do interditando (FOTO9). A parte 
requerida apresentou contestação, em audiência. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Passo à 
fundamentação. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A ação visa à interdição de THARSON PABLO SANTOS ALVES sob o fundamento de 
não ter o interditando capacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial ou negocial. O Código Civil, no art. 2º, 
ao estabelecer que "todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a 
plena capacidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz 
retira, ao alienado (...) a administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, Código Civil Brasileiro 
Interpretado. vol. VI. p. 381). O art. 1767, I, do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por 
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
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(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada 
de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. É certo que a interdição, ao limitar a 
capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando comprovada a real 
incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a pessoa 
discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser concebida como 
um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a autodeterminação 
e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria vida. Na hipótese, o laudo médico 
juntado nos autos (ev.1, LAU6 e CPF8), firmado por médico informa que o requerido é portador de paralisia cerebral, que afasta 
a alegação da curadoria especial de ser necessário o alargamento da instrução. O laudo, conforme se observa do evento 1, foi 
subscrito por médico, devidamente cadastrado no CRM, o qual possui capacidade técnica para atestar a comorbidade de 
paralisia cerebral congênita, ainda que não tenha especialidade na área de neurologia/psiquiatria. Nesta audiência, não foi 
possível proceder com a oitiva do interditando, haja vista a sua dificuldade em verbalizar, sendo possível afirmar, sem qualquer 
titubeio, que a requerida é portadora de grave doença mental e que necessita de auxílio. Assim, as provas demonstram ser a 
interditando acometido de problemas de saúde que autorizam a interdição – ausência de discernimento, autodeterminação e 
impossibilidade de prática dos atos da vida civil –, há, portanto, necessidade de proteger a pessoa da incapaz, pois não tem ele 
condições de praticar os atos da vida civil, especialmente os de cunho negocial, tão pouco capacidade para escolha de 
apoiadores para assisti-lo na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a interdição e a nomeação de 
curador, a fim de assegurar ao interditando a devida assistência nos atos negocial e de gestão patrimonial, possibilitando o gozo 
de direitos e uma vida com mais dignidade. Quanto à pessoa da curadoria, extrai-se que a autora é a pessoa mais indicada, pois, 
além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser comprometida com o bem estar do filho. 
Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no art. 1.781 do CC), 
mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que a autora já vem auxiliando para 
que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. Assim, resta 
afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e porquanto 
qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). 
Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever previsto no 
artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens e recebe 
verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura com 
pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa 
reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação 
n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. 
DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 13; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, 
RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a 
incapacidade parcial do requerido THARSON PABLO SANTOS ALVES, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de 
natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora ELIZANIA MARIA DOS SANTOS SOUSA como 
CURADORA DEFINITIVA do interditado; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no 
entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para 
prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, 
INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no 
órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da 
interdição e os limites da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para registro da interdição. Oportunamente, 
LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.212,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará 
suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). Com o trânsito em julgado, 
cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do 
TJTO, fica dispensada a remessa dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que a parte requerida 
é beneficiária da gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados.". E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém 
possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da 
Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 14/10/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: 
Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em 
_____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios ______________. Documento eletrônico assinado por 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011 
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PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa 
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00051583220218272731, requerida por MARCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS em face de 
NELSON RODRIGUES DA SILVA, que foi proferida sentença em 03/08/2022 (ev. 48), dos autos, onde foi decretada a interdição 
do sr. NELSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, deficiente, portador da Carteira de Identidade nº. 388.348, SSP/TO, inscrito 
no CPF sob o nº. 700.073.871-56, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" MARCIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS 
propôs a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de NELSON RODRIGUES DA SILVA. Para tanto, argumenta, em suma, que 
é irmã do requerido, o qual é portador de grave complicação mental, sendo acometido de retardo mental grave - CID F72. 
Instruindo a petição inicial vieram os documentos anexados ao evento 1, dentre eles os documentos pessoais das partes (ev.1, 
DOC PESS3) e o laudo médico (ev.1, ANEXOS PET INIC5). A pedido do Ministério Público (ev.14), foi determinado o estudo 
social junto ao Grupo Gestor de Equipes Multidisciplinares (ev.16), o qual consta no evento 19. A autora reitera o pedido inicial. A 
parte requerida apresentou contestação, em audiência. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Passo à 
fundamentação. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A ação visa à interdição de NELSON RODRIGUES DA SILVA sob o fundamento de não 
ter o interditando capacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial ou negocial. O Código Civil, no art. 2º, ao 
estabelecer que "todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a plena 
capacidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz retira, 
ao alienado (...) a administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, Código Civil Brasileiro Interpretado. 
vol. VI. p. 381). O art. 1767, I, do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por causa 
transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos direitos de 
natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada de 
“interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. É certo que a interdição, ao limitar a 
capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando comprovada a real 
incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a pessoa 
discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser concebida como 
um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a autodeterminação 
e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria vida. Na hipótese, o laudo médico 
juntado nos autos (ev.1, ANEXOS PET INIC5), firmado por médico informa que o requerido é portador de retardo mental grave. 
Que afasta a alegação da curadoria especial de ser necessário que o laudo seja firmado por médico psiquiatra ou neurologista. O 
laudo, conforme se observa do evento 1, ANEXOS PET INIC5, foi subscrito por médico, devidamente cadastrado no CRM, o qual 
possui capacidade técnica para atestar a comorbidade de retardo mental grave que afeta o interditando, em acompanhamento na 
APAE. Nesta audiência, não foi possível proceder com a oitiva do interditando, haja vista a sua dificuldade em verbalizar, sendo 
possível afirmar, sem qualquer titubeio, que o requerido é portador de grave doença mental e que necessita de auxílio.Assim, as 
provas demonstram ser o interditando acometido de problemas de saúde que autorizam a interdição – ausência de 
discernimento, autodeterminação e impossibilidade de prática dos atos da vida civil –, há, portanto, necessidade de proteger a 
pessoa da incapaz, pois não tem ele condições de praticar os atos da vida civil, especialmente os de cunho negocial, tão pouco 
capacidade para escolha de apoiadores para assisti-lo na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a 
interdição e a nomeação de curador, a fim de assegurar ao interditando a devida assistência nos atos negocial e de gestão 
patrimonial, possibilitando o gozo de direitos e uma vida com mais dignidade. Quanto à pessoa da curadoria, extrai-se que a 
autora é a pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser 
comprometida com o bem estar do irmão. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por 
força do disposto no art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista 
que a autora já vem auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, 
indubitavelmente, idônea. Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio do requerido, mesmo porque não houve 
demonstração de que possua bens e porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 
1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a 
cada biênio. Insurgência. Dever previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. 
II. Incapaz que não possui bens e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No 
mais, curadora nomeada que figura com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, 
parágrafo único, do Código Civil. III. Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da 
finalidade protetiva do instituto da curatela (Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. 
Donegá Morandini, julgamento em 16/02/2016). 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 
27; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de 
Processo Civil, para: a) DECLARAR a incapacidade parcial do requerido NELSON RODRIGUES DA SILVA, para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora MARCIA 
RODRIGUES DA SILVA SANTOS como CURADORA DEFINITIVA do interditado; 3. Fica a curadora dispensada do dever de 
prestar contas e caução, ficando, no entanto, ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a 
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pedido do Ministério Público, para prestar contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do 
CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), 
onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do 
interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para 
registro da interdição. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das 
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a 
exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 
Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° 
da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em 
vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da justiça. Saem os presentes intimados. Hélvia Túlia Sandes Pedreira- 
Juíza de Direito". E para que torne-se conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz 
a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 
14/10/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no 
placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em _____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios 
______________. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. 
 
PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO CIVIL - Publicação por 03 (três) vezes com intervalo de l0 (dez) dias – 2ª 
Publicação 
O(A) Excelentíssimo(a) Senhor(a) HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, respondendo pela Vara de Família e Sucessões, 
Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER, que por este Juízo se processa 
a AÇÃO DE Interdição sob o nº. 00014122520228272731, requerida por ANA PEREIRA BARROS em face de ANNA 
CAROLINY BARROS CARVALHO, que foi proferida sentença em 03/08/2022 (ev. 27), dos autos, onde foi decretada a interdição 
de ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO, brasileira, solteira, sem ocupação, nascida em 30/09/2002, portadora do RG nº 
1.058.546 SSP/TO, inscrita no CPF sob o nº 034.197.811-64, a qual segue transcrita: " I – RELATÓRIO-" ANA PEREIRA 
BARROS propôs a presente AÇÃO DE INTERDIÇÃO em face de ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO. Para tanto, 
argumenta, em suma, que: a) a Requerente é mãe da Requerida/Interditanda, a qual possui 20 (vinte) anos e é portadora de 
microcefalia (CID 10 Q02) e retardo mental grave (CID 10 F72), sendo esta uma condição que se manifesta com atrasado e 
dificuldade na fala, visão e audição, bem como é necessário o uso regular de medicamentos como Fluoxetina 20mg e Quet 
25mg; b) a Requerente quem dispensa à filha todos os cuidados necessários, uma vez que a Demandada não tem condições de 
exercer os atos da vida civil; c) a Requerida percebe benefício previdenciário sob nº 520.211.028-2, no entanto, o referido 
benefício ncontra-se suspenso desde 01/11/2021, o que vem causando enormes transtornos, pois é de suma importância para a 
aquisição e manutenção de despesas como medicamentos, alimentação, consulta médicas e outras essenciais que são 
necessários ao seu bom desenvolvimento. Apesar de ser genitora e ser a pessoa quem dispensa à Requerida os cuidados 
necessários, a Requerente não possui poderes para representá-la perante as instituições públicas, assim, deseja a sua 
interdição.Instruindo a petição inicial vieram os documentos anexados ao evento 1, dentre eles os documentos pessoais das 
partes (DOC PESS2, CERTNASC4 e ANEXO5), laudos médicos (LAU6 a LAU8) e Declaração do INSS (BEM PREVI10. A parte 
requerida apresentou contestação, em audiência. Parecer Ministerial pela procedência do pedido. É o relatório. Passo à 
fundamentação. 2. FUNDAMENTAÇÃO. A ação visa à interdição de ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO sob o fundamento 
de não ter a interditanda capacidade de realizar os atos da vida civil de conteúdo patrimonial ou negocial. O Código Civil, no art. 
2º, ao estabelecer que "todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil", parte da premissa de se ter como regra a 
plena capacidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, na vida civil. Ao passo que a interdição "é o ato pelo qual o juiz 
retira, ao alienado (...) a administração e a livre disposição de seus bens" (CARVALHO SANTOS, Código Civil Brasileiro 
Interpretado. vol. VI. p. 381). O art. 1767, I, do Código Civil preceitua: Art. 1767 – Estão sujeitos a curatela: I – aqueles que, por 
causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Como cediço, desde o advento da Lei n.º 13.146/2015 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), a interdição não mais constitui causa de incapacidade civil absoluta, estando restrita aos 
direitos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, caput, e § 1º, da referida lei. Por isso, sempre será chamada 
de “interdição parcial”, vez que, para os atos existenciais familiares (casamento, união estável, atos reprodutivos naturais ou não, 
adoção, planejamento familiar, etc.), sempre haverá capacidade plena (art. 6º, EPD). De acordo com o art. 755, § 1º, do CPC, “a 
curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”. É certo que a interdição, ao limitar a 
capacidade de exercício, é uma medida extrema e com graves resultados, cabível apenas quando comprovada a real 
incapacidade da pessoa para os atos da vida civil que tenham conteúdo patrimonial ou de gestão e não tem a pessoa 
discernimento para indicar apoiadores para fins de tomada de decisão apoiada. Deve, portanto, a interdição ser concebida como 
um instituto destinado à proteção de pessoas portadoras de incapacidades que lhes retiram o discernimento, a autodeterminação 
e a faculdade de administrar seus bens por não terem condições de regência sobre a própria vida. Na hipótese, o laudo médico 
juntado nos autos (ev.1, LAU6 e LAU8), firmado por médico informa que o requerido é portador de retardo mental grave. Que 
afasta a alegação da curadoria especial de ser necessário o alargamento da instrução. O laudo, conforme se observa do evento 
1, LAU6 e LAU8, foi subscrito por médico neurologista e psiquiatra, devidamente cadastrado no CRM, o qual possui capacidade 
técnica para atestar a comorbidade de retardo mental grave que afeta a interditanda, em acompanhamento na APAE. Nesta 
audiência, não foi possível proceder com a oitiva da interditanda, haja vista a sua dificuldade em verbalizar, sendo possível 
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afirmar, sem qualquer titubeio, que a requerida é portadora de grave doença mental e que necessita de auxílio. Assim, as provas 
demonstram ser a interditanda acometida de problemas de saúde que autorizam a interdição – ausência de discernimento, 
autodeterminação e impossibilidade de prática dos atos da vida civil –, há, portanto, necessidade de proteger a pessoa da 
incapaz, pois não tem ele condições de praticar os atos da vida civil, especialmente os de cunho negocial, tão pouco capacidade 
para escolha de apoiadores para assisti-lo na tomada de decisão apoiada. Diante do exposto, faz-se necessária a interdição e a 
nomeação de curador, a fim de assegurar ao interditando a devida assistência nos atos negocial e de gestão patrimonial, 
possibilitando o gozo de direitos e uma vida com mais dignidade. Quanto à pessoa da curadoria, extrai-se que a autora é a 
pessoa mais indicada, pois, além de ter legitimidade para exercê-la (art. 747, II, do CPC), demonstrou ser comprometida com o 
bem estar da filha. Relativamente à exigência do art. 1.745, parágrafo único, do Código Civil (aplicada por força do disposto no 
art. 1.781 do CC), mostra-se desnecessária no presente caso, pois carece de pressuposto lógico, haja vista que a autora já vem 
auxiliando para que sejam proporcionados ao réu os cuidados necessários ao seu bem estar, e é, indubitavelmente, idônea. 
Assim, resta afastado qualquer risco ao patrimônio da requerida, mesmo porque não houve demonstração de que possua bens e 
porquanto qualquer alienação carece de autorização judicial (arts. 1.741, 1.743, 1.748, IV, 1.749, II e 1.750 c/c art. 1.781, todos 
do CC). Nesse sentido: TJSP: I. Decreto de interdição. Imposição de prestação de contas a cada biênio. Insurgência. Dever 
previsto no artigo 1.757 do Código Civil. Admissibilidade, contudo, de relativização excepcional. II. Incapaz que não possui bens 
e recebe verba alimentar provida por seu genitor, em montante de dois salários mínimos. No mais, curadora nomeada que figura 
com pessoa idônea, bem como hipossuficiente. Aplicação, por analogia do artigo 1.745, parágrafo único, do Código Civil. III. 
Dispensa reconhecida ao dever de prestar contas, sem prejuízo ao cumprimento da finalidade protetiva do instituto da curatela 
(Apelação n.º 1000869-80.2014.8.26.0704, 3ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Donegá Morandini, julgamento em 16/02/20 3. 
DISPOSITIVO: Ante o exposto: 1. CONFIRMO a decisão proferida no evento 10; 2. ACOLHO o pedido inicial e, assim, 
RESOLVO o processo com análise de mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a 
incapacidade parcial da requerida ANNA CAROLINY BARROS CARVALHO, para exercer pessoalmente os atos da vida civil de 
natureza patrimonial e negocial, por prazo indeterminado; b) NOMEAR a autora ANA PEREIRA BARROS como CURADORA 
DEFINITIVA da interditada; 3. Fica a curadora dispensada do dever de prestar contas e caução, ficando, no entanto, 
ADVERTIDA de que poderá ser chamada a qualquer tempo em Juízo, inclusive a pedido do Ministério Público, para prestar 
contas do exercício da curatela. Em obediência ao disposto no artigo 755, § 3º, do CPC, e no artigo 9º, III, do CC, INSCREVA-SE 
esta sentença no Registro Civil e PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal e na plataforma de 
editais do Conselho Nacional de Justiça (se disponível a funcionalidade), onde permanecerá por 06 meses e no órgão oficial, por 
03 vezes, com intervalo de 10 dias, constando no edital os nomes do interditado e da curadora, a causa da interdição e os limites 
da curatela. Cópia desta sentença servirá como mandado para registro da interdição. Oportunamente, LAVRE-SE o termo de 
curatela definitiva. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 
ora fixo em R$ 1.045,00 (art. 85, §§ 2º e 8º, CPC). Entretanto, a exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE 
os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).". Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 
arquivem-se os autos. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa 
dos autos às Contadorias Judiciais Unificadas – COJUN, tendo em vista que a parte requerida é beneficiária da gratuidade da 
justiça. Saem os presentes intimados. Hélvia Túlia Sandes Pedreira- Juíza de Direito." E para que torne-se conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar desconhecimento determinou o MM. Juiz a publicação do presente no placar do Fórum local1 e no 
Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e comarca aos 14/10/2022. Eu, Maira Adriene Azevedo Resende Rocha, digitei. 
Certidão: Certifico e dou fé que afixei uma via da presente no placar do Edifício do Fórum local. É verdade e dou fé. Em 
_____/_____/_____, Ana Luisa P. C. Pereira  - Porteira dos Auditórios ______________. Documento eletrônico assinado por 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor Jorge Amancio de Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível, 
processam-se a Ação de Arrolamento Sumário n.º 0000948-88.2019.8.27.2736 tendo como parte autora LUCAS DE SOUZA 
XAVIER, brasileiro, solteiro, operador comercial, atualmente desempregado, portador do RG nº. 1298133 SSP-TO, inscrito no 
CPF sob o nº. 064.414.211-19, residente na Rua 36, Quadra 169, Lote 23, Aureny III, Palmas-TO.,  em desfavor ELIZETE DE 
SOUZA SOARES, portadora do RG nº. 327.028 SSP-TO, inscrita no CPF sob o nº. 847.675.451-53, falecida em 17.04.2013, 
sendo o presente para INTIMAR o requerente LUCAS DE SOUSA XAVIER, brasileiro, solteiro, operador comercial, atualmente 
desempregado, portador do RG nº. 1298133 SSP-TO, inscrito no CPF sob o nº. 064.414.211-19, residente e domiciliado em local 
incerto e não sabido, da REMOÇÃO de ofício do cargo de inventariante, na forma disciplinada no artigo 622, II, do Código de 
Processo Civil. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente 
Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos 06 de maio de 2022. Eu, _Anísia Aires Pimenta Neta, Servidora de Secretaria, 
digitei e conferi. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor   Jorge Amâncio de Oliveira, MM. Juiz de Direito desta Comarca de Ponte Alta do Tocantins/TO., na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 
Cível, processam-se a Ação de Usucapião n.º 0000559-79.2014.8.27.2736 tendo como parte autora RICARDO NUNES 
CAVALCANTE e MEIRA LUCIA REIS DE SOUSA em desfavor  MARIA DAS DORES DE VASCONCELOS, ELIZIÁRIO RIBEIRO 
DE VASCONCELOS,  ÉCIA MARIA VASCONCELOS, VÁBIO RIBEIRO DE VASCONCELOS, FERNANDA MARIA GUIMARÃES 
VASCONCELOS BAHIA, WIVIANE GUIMARÃES DE VASCONCELOS,    sendo o presente para INTIMAR os requeridos acima 
citados residentes e domiciliados em local incerto e não sabido para comparecer perante este Juízo para  audiência de Instrução  
designada para o dia 15 de dezembro de 2022 , às 13:30 horas. Fica Advertido que deverá comparecer acompanhado de 
advogado e provas documentais ou testemunhais estas até o nº de 03 ( três). E para que chegue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente Edital o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Ponte Alta/TO, aos  
08/11/2022. Eu, Adilma Aires Pimenta Silva  Ribeiro, Escrivã Judicial, digitei e subscreveo 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GUARAÍ 

2ª Vara Cível, Família e Sucessões Inf. e Juventude 
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 

civguarai2@tjto.jus.br 
INVENTÁRIO Nº 0003269-39.2022.8.27.2721/TO 
REQUERENTE: VITORIA PEREIRA FERNANDES REQUERENTE: TAINÁ 
FERNANDES PEREIRA REQUERENTE: ROSA MARIA FERNANDES 
CANARIO 
REQUERENTE: LINDALVA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES REQUERENTE: 
JAQUELINE PEREIRA FERNANDES REQUERENTE: ESPOLIO JOSE FERNANDES 
DA SILVA REQUERENTE: ALESSANDRO PEREIRA FERNANDES 
RÉU: ESPOLIO DE MARIA DE LOURDES BISPO DA SILVA 
EDITAL Nº 6709206 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito desta 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 Inventário n. 0003269-
39.2022.8.27.2721, movida por ROSA MARIA FERNANDES CANARIO E OUTROS em face do espólio de ESPOLIO DE MARIA 
DE LOURDES BISPO DA SILVA, que era brasileiro, viúva, CPF n. 507.905.951-68, RG n. 262.349 SSP/TO, falecido aos 28 de 
outubro de 2018; e, por meio deste ficam CITADOS os interessados, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre 
as primeiras declarações constantes do evento 32, do processo supramencionado. Ressaltando que consta das primeiras 
declarações como herdeiros: ROSA MARIA FERNANDES CANARIO, LINDALVA FERNANDES DA SILVA RODRIGUES, TAINÁ 
FERNANDES PEREIRA, JAQUELINE PEREIRA FERNANDES, VITORIA PEREIRA FERNANDES e ALESSANDRO PEREIRA 
FERNANDES. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital que 
será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei. DADO E 
PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 26/10/2022. Eu, Elisânia Farias Coelho, estagiária, 
digitei, e eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, conferi. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

0003269-39.2022.8.27.2721 6709206 .V4 
C E R T I D Ã O 
Certifico que afixei cópia deste no Placard do Fórum. Guaraí, / /2022. 
Técnico Judiciário 
Documento eletrônico assinado por MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
6709206v4 e do código CRC 291bba9f. 
Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Data e Hora: 28/10/2022, às 12:45:7 0003269-39.2022.8.27.2721 6709206 .V4 
 

PALMAS 
Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Quadra AA SE 50 Avenida Joaquim Teotônio Segurado, Palácio Marquês de São João da Palma, 2º Andar,S/N, Fórum da 
Comarca de Palmas - Bairro: Plano Diretor Sul - CEP: 77021-654 - Fone: (63)3218-4569 https://www.tjto.jus.br/ - Email: 

seci@tjto.jus.br 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0014474-46.2019.8.27.2729/TO 
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AUTOR: DIVIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DIVISÓRIA LTDA - ME 
RÉU: DAHER &amp; MARTINS LTDA 
EDITAL Nº 6649840 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito da 4ª 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 4ª Vara Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0014474-46.2019.8.27.2729, Classe: 
Procedimento Comum Cível, proposta por DIVIPLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO DE DIVISÓRIA LTDA ME em desfavor de 
DAHER &amp; MARTINS LTDA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida DAHER &amp; MARTINS LTDA, 
CNPJ: 21961166000144, 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 
86. 
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 login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 152021123719 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 
6649840v2 e do código CRC 589e82a4. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 18/10/2022, às 10:14:45 
0014474-46.2019.8.27.2729              6649840 .V2 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 249 - PRESIDÊNCIA/ASPRE 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do art. 40, § 1º, II, da Constituição da 
República, c/c o art. 32 da Lei Estadual nº 1.614, de 4 de outubro de 2005, e art. 12,  § 1º. VI, do Regimento Interno do Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins, e considerando o contido nos autos do processo SEI nº 22.0.000037524-5, resolve, 
DETERMINAR 
o afastamento do servidor Elias Mendes de Carvalho, matrícula nº 9954, do serviço ativo, integrante do Quadro de Servidores 
Efetivos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, ocupante do cargo de Escrivão Judicial, lotado na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Araguaína, em razão do implemento da idade limite para o exercício do cargo público, a partir de 8 de novembro de 
2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 22.0.000033289-9 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO   

Decisão Nº 6582, de 7 de novembro de 2022 
Trata-se de Projeto Básico da Escola Superior da Magistratura Tocantinense que tem como objetivo a contratação da instrutora 
Mestre Denise Sodré Dorjó, para ministrar o curso Material didático na EaD: princípios e processo de produção?, para 
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magistrados(as) e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, a ser realizado na modalidade EAD, no período de 22 a 30 
de novembro de 2022. 
Considerando os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4671651) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4666148), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, declarada pelo Senhor 
Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 4671752), visando à da 
instrutora Mestre Denise Sodré Dorjó para realização do curso em referência, pelo valor total de R$ 8.750,00 (oito mil 
setecentos e cinquenta reais), conforme Proposta sob o evento 4621292. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DCC para as providências relacionadas à contratação, com base na minuta aprovada (evento 4667028); e 
3. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 

Portarias 
Portaria Nº 2640, de 08 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000029191-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o inciso X do art. 1º da Portaria nº 2264/2022, de 22 de setembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Art. 1º ................................................................. 
X - Analista Judiciário temporário, JUSCIMAR DE SOUSA CARVALHO, membro representante da DTINF, indicado 
pela Comissão de Jurisprudência, Documentação e Memória." (NR) 

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

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2641, de 08 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a competência da Presidência, estabelecida no art. 12, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça; 
CONSIDERANDO o contido no SEI 22.0.000029191-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Alterar o inciso X do art. 1º da Portaria nº 2265/2022, de 22 de setembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Art. 1º ................................................................. 
X - Analista Judiciário temporário, JUSCIMAR DE SOUSA CARVALHO, membro representante da DTINF, indicado 
pela Comissão de Jurisprudência, Documentação e Memória." (NR) 

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

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2644, de 08 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o afastamento do magistrado Márcio Soares da Cunha, titular da Comarca de Paranã, em razão de 
compensação de Plantão; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Rodrigo da Silva Perez Araújo para, sem prejuízo de suas 
funções, responder pela Comarca de Paranã, no período de 11 a 16 de novembro de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Portaria Nº 2635, de 07 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Decisão nº 6006/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE (evento 4621970, SEI nº 22.0.000031599-4), que delimitou 
a forma de atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM neste restante do ano de 2022; e 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000000178-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 16 de dezembro de 2022, os efeitos da  Portaria nº 150/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 28 de janeiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas na 3ª Vara Cível da 
Comarca de Araguaína, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de 
atos cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 2636, de 07 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a Decisão nº 6006/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE (evento 4621970, SEI nº 22.0.000031599-4), que delimitou 
a forma de atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM neste restante do ano de 2022; e 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000030885-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Prorrogar, ad referendum do Tribunal Pleno, até 30 de novembro de 2022, os efeitos da Portaria nº 228/2022 - 
PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 04 de fevereiro de 2022, que autorizou a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas de Peixe e 
Palmeirópolis, para, em regime de mutirão, auxiliar nos julgamentos (decisões, sentenças), despachos e na prática de atos 
cartorários. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Instruções normativas 
Instrução Normativa Nº 6, de 8 de novembro de 2022 
                                                                                                                                                  Disciplina e regulamenta o Plantão 
Administrativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Constituição da República prescreve, nos termos do art. 93, XII, que a prestação jurisdicional será 
ininterrupta, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, com juízes em plantão permanente; 
CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do plantão administrativo, como forma de assegurar a continuidade do 
serviço público administrativo mesmo em dias sem expediente forense; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 49, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário de expediente forense, bem como 
atendimento ao público externo, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO que a prestação jurisdicional deverá ser ininterrupta, porém o plantão noturno deve limitar-se a situações 
excepcionais; e 
CONSIDERANDO o art. 20, da Resolução nº 30, de 21 de outubro de 2022, que dispõe que o Plantão Administrativo será 
regulamentado pela Presidência do Tribunal de Justiça, por meio de Instrução Normativa, 
RESOLVE: 
CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
Art. 1° O Plantão Administrativo no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins será realizado pelas unidades de apoio, 
nos termos da Resolução n.º 30, de 21 de outubro de 2022., com a finalidade exclusiva de atender às demandas revestidas de 
urgência, fora do expediente, inclusive durante o recesso forense, bem como aos sábados, domingos, feriados e pontos 
facultativos. 
§ 1º O Plantão Administrativo destina-se às unidades de apoio imprescindíveis à prestação jurisdicional. 
§ 2º As unidades manterão registros atualizados dos servidores plantonistas e telefones do serviço de plantão. 
CAPÍTULO II 
DO FUNCIONAMENTO DO PLANTÃO ADMINISTRATIVO 
Art. 2º O Plantão Administrativo funcionará nos dias e horários já estabelecidos na Resolução n.º 30, de 21 de outubro de 2022. 
§ 1º O usuário externo poderá fazer sua comunicação por meio de contato telefônico e/ou aplicativos de mensagem virtual. 
§ 2º O solicitante deverá apresentar sua identificação, endereço, contato telefônico e e-mail, para fins de orientação e resposta 
posterior, quando necessário, sendo vedado o anonimato. 
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§ 3º A Diretoria do Centro de Comunicação Social do Tribunal de Justiça procederá à ampla divulgação dos plantões e 
disponibilizará no site do Tribunal de Justiça os respectivos contatos telefônicos/aplicativos de mensagem virtual. 
Art. 3º O Plantão Administrativo será presidido por um Juiz Auxiliar da Presidência, designado pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, com estrutura física e de pessoal adequada à sua finalidade, e poderá funcionar em sistema de rodízio, a critério da 
conveniência da Presidência do Tribunal de Justiça, com a seguinte composição: 
I – 01 (um) Juiz Auxiliar da Presidência, que coordenará o plantão; 
II – 01 (um) servidor da Presidência do Tribunal de Justiça; 
II – 02 (dois) servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
IV - 01 (um) servidor da Diretoria Judiciária; 
V – 01 (um) servidor da Diretoria de Obras; 
VI - 01 (um) servidor da Diretoria Administrativa; 
VII - 01 (um) servidor do GGEM; 
VIII – 02 (dois) servidores lotados no Núcleo de Apoio Técnico - NAT, durante o recesso forense. 
§ 1º O Plantão do NAT ocorrerá somente no período do recesso forense, de 7h às 19h. As demandas urgentes que surgirem nos 
finais de semana, feriados ou fora do horário de expediente serão encaminhadas diretamente ao e-NatJus. 
§ 2º Em caso de urgência, o coordenador do plantão administrativo poderá convocar outros servidores necessários para o 
regular funcionamento do plantão administrativo. 
Art. 4º. Ao Plantão Administrativo compete: 
I - prestar esclarecimentos às partes e advogados sobre as medidas judiciais passíveis de apreciação no plantão judicial; 
II – acompanhar as demandas urgentes das Diretorias dos fóruns; 
III - observar o calendário de feriados municipais das Comarcas do Estado do Tocantins, organizado pela Corregedoria-Geral de 
Justiça, com o objetivo de informar e conferir previsibilidade aos servidores e magistrados plantonistas; 
IV - viabilizar pareceres de apoio técnico ou atendimento junto às equipes multidisciplinares, podendo realizar convocação 
extraordinária de servidores, em sendo necessário para o regular atendimento às vítimas. 
V - auxiliar e orientar os magistrados plantonistas em assuntos pertinentes ao plantão judiciário; 
VI – encaminhar às Diretorias competentes as demandas em caráter de urgência; 
VII - elaborar estatística mensal das atividades da Coordenadoria, contendo o número de medidas requeridas, de decisões 
prolatadas e de atos praticados, até o quinto dia útil do mês subsequente; 
CAPÍTULO III 
DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO CUMPRIMENTO DE PLANTÃO ADMINISTRATIVO 
Art. 5º As regras de compensação e contraprestação pelo cumprimento de plantão administrativo observarão o contido na 
Resolução n.º 30, de 21 de outubro de 2022. 
CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 6º Não serão objeto de apreciação do Plantão Administrativo as matérias que não sejam urgentes, cabendo ao usuário 
externo, caso deseje, fazer uso das plataformas adequadas e no horário de expediente forense. 
Parágrafo único. A situação não considerada urgente no plantão administrativo será, ao final do plantão de sua ocorrência e caso 
necessário, encaminhada à respectiva competência, seja administrativa ou judicial. 
Art. 7º O plantão far-se-á de forma remota e, sendo necessária eventual diligência, o deslocamento da equipe plantonista será 
autorizado pelo coordenador do plantão administrativo. 
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 22.0.000024528-7 

INTERESSADO SADIST 

ASSUNTO AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS 
 

Termo de Homologação Nº 103, de 7 de novembro de 2022 
Cuidam os presentes autos de processo licitatório que tem por objeto a aquisição IMEDIATA de bandeiras, conforme 
demanda e disponibilidade orçamentária, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no Termo de 
Referência, para suprir a demanda do Tribunal de Justiça, bem como as Comarcas e demais unidades do Poder 
Judiciário tocantinense para o exercício de 2022/23, nos termos do Termo de Referência 369 (4576993) e Edital 
547 COLIC. 
A aquisição pretendida está prevista nos subitens 4.3.68 a 4.3.109 do Plano de Contratações 2022, SEI nº. 
21.0.000009932-2, evento 4427818, tendo sido autorizada a continuidade da aquisição foi autorizada no Despacho 
60849 ASTDG (4521944). 

Tendo em vista o Documento de Oficialização da Demanda - DOD, inserto no evento 4495111, o Estudos 
Preliminares (4505216), Gerenciamento de Risco (4505484), o Mapa de Preços (4552353), a classificação 
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orçamentária, evento 4662134, e Detalhamento de Dotação nº 1256 - RESERVA UG 060100 FUNJURIS (4664948), bem 
como o Parecer da ASJUADMDG (4680281), ACOLHO a sugestão do Diretor-Geral (4680521), ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico nº 076/2022, o qual sagrou vencedora a empresa BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS 
TEXTEIS LTDA, inscrita sob o CNPJ 00.295.234/0001-03, para os itens 4 a 19 e de 25 a 39, eventos 4655830, e Proposta 
Realinhada, evento 4663492, pelo valor de R$ 48.386,00 (quarenta e oito mil trezentos e oitenta e seis reais); a COMPANHIA 
DAS BANDEIRAS E ACESSORIOS LTDA, inscrita sob o CNPJ 46.884.905/0001-72, para os itens 2 e 3, eventos 4655839, e 
Proposta Realinhada, evento 4663318, pelo valor de R$ 19.370,00 (dezenove mil trezentos e setenta reais); a HG 
REPRESENTACOES DE QUALIDADE LTDA, inscrita sob o CNPJ: 46.885.012/0001-41, para o item 1, eventos 4655859, e 
Proposta Realinhada, evento 4663309, pelo valor de R$ 6.795,00 (seis mil setecentos e noventa e cinco reais); a IMPERIO 
INDUSTRIA E COMERCIO DE BANDEIRAS EIRELI, inscrita sob o CNPJ 21.589.394/0001-35, para os itens de 20 a 24, 
eventos 4655901, e Proposta Realinhada, evento 4663348, pelo valor de R$ 7.050,00 (sete mil cinquenta reais), perfazendo o 
montante total de R$ 81.601,00 (oitenta e um mil seiscentos e um reais), visando a aquisição imediata de bandeiras, conforme 
demanda e disponibilidade orçamentária, de acordo com especificações e quantidades estabelecidas no referido termo, para 
suprir a demanda do Tribunal de Justiça, bem como as Comarcas e demais unidades do Poder Judiciário tocantinense para o 
exercício de 2022/23, nos moldes do Termo de Referência 369 (4576993), Edital 547 COLIC, e Ata da Sessão, Resultado por 
Fornecedor e Termo de Adjudicação presentes nos eventos 4663956, 4663963 e 4663966, respectivamente, para que produzam 
seus efeitos legais. 
DETERMINO o envio dos autos à: 
1. ASPRE para publicação; 
2. DIGER para a homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos autos, bem 
assim publicação do Termo de Homologação; 
3. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; 
4. COLIC para as anotações pertinentes, e 
Concomitantemente, à DIADM/DMAT/SADIST para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se, 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 

PROCESSO 22.0.000012796-9 

INTERESSADO DIADM - DSG 

ASSUNTO Confecção e instalação de mapa tátil, quadro de localização, placas de sinalização e identificação diversas 
 

Termo de Homologação Nº 102, de 7 de novembro de 2022 
Trata-se de procedimento licitatório para REGISTRO DE PREÇOS, mediante solicitação presente no evento 
4431712, oriundo da Divisão de Serviços Gerais-DSG, tendo por objeto a contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de confecção e instalação de mapa tátil, quadro de localização, placas de sinalização e 
identificação diversas, em especial placas em braile, conforme Termo de Referência 344 (4540914). 
A contratação pretendida está prevista no subitem 4.6.330 a 4.6.346 do Plano de Contratações 2022, incluído 
conforme SEI nº. 21.0.000009932-2, evento 4427818, tendo, a continuidade do processo, sido autorizada pelo 
Despacho 49696 ASTDG (4440694). 

Tendo em vista o Documento de Oficialização da Demanda - DOD, inserto no evento 4354038, o Estudos 
Preliminares (4397546), Gerenciamento de Risco (4399431), o Mapa de Preços (4529048), a classificação orçamentária 
(4537179), bem como o Parecer da ASJUADMDG (4676882), ACOLHO a sugestão do Diretor-Geral (4676882) ao tempo em 
que HOMOLOGO o Pregão Eletrônico n.º 074/2022 - SRP, o qual sagrou vencedor a empresa ARTSTICKER COMUNICAÇÃO 
VISUAL EIRELI - ME, inscrita sob o CNPJ: 35.210.098/0001-96, para o grupo 01, proposta realinhada (4640676), documentos 
de habilitação (4631124, 4631137), pelo valor de R$ 141.250,00 (cento e quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais), 
JULIANO O. SANTOS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME, inscrita do o CNPJ: 28.682.286/0001- 51, para o grupo 02, 
proposta realinhada (4640942), documentos de habilitação (4631643, 4631651), pelo valor de R$ 164.174,40 (cento e 
sessenta e quatro mil cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos), e a MASTER PLACAS EIRELI- ME, inscrita sob o 
CNPJ: 07.961.401/0001-57, para os itens 10 a 13, proposta realinhada (4641406), documentos de habilitação (4631875, 
4631879, 4631889, 4631922), pelo valor de R$ 34.950,00 (trinta e quatro mil novecentos e cinquenta reais), perfazendo o 
montante total de R$ 340.374,40 (trezentos e quarenta mil trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), visando 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção e instalação de mapa tátil, quadro de 
localização, placas de sinalização e identificação diversas, em especial placas em braile, conforme Termo de Referência 344 
(4540914) e Edital 521 COLIC (4592865), conforme Ata da Sessão, Resultado por Fornecedor e Termo de Adjudicação 
presentes nos eventos 4642037, 4642059 e 4642049, respectivamente, para que produzam seus efeitos legais. 
DETERMINO o envio dos autos à: 
1. ASPRE para publicação e homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada aos 
autos, bem assim publicação do Termo de Homologação; 
2. DCC para as providências relacionadas à formalização do instrumento contratual; 
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3. COLIC para providências, e 
Concomitantemente, à DIADM/DSG para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se, 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Decisões 

PROCESSO 22.0.000025525-8 

INTERESSADO ASPRE, DIADM 

ASSUNTO   

Decisão Nº 6650 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Os presentes autos cuidam da contratação de pessoa física ou pessoa jurídica, especializada em idiomas, especificamente no 
idioma NEERLANDÊS, para a prestação de serviços de tradução juramentada no idioma neerlandês, conforme Projeto Básico no 
evento 4513324. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 4678835) e, existindo disponibilidade orçamentária 
(evento 4673349), APROVO o Projeto Básico (evento 4513324) e DECLARO A DISPENSA DE LICITAÇÃO, em razão do valor, 
de acordo com o art. 24, inciso II, da Lei 8.666/93, visando à contratação tradutora juramentada Marianne Christina Scheffer, 
CPF 504.629.549-00, para prestação dos serviços em tela, pelo valor total de R$ 2.466,52 (dois mil quatrocentos e sessenta e 
seis reais e cinquenta e dois centavos), conforme Proposta sob o evento 4669116. 
Encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. SPADG para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, a qual substituirá o instrumento contratual, a teor do que preconiza o 
artigo 62 do Estatuto Licitatório; 
3. CCOMPRAS para envio da NE à empresa contratada e 
4. DF ARAGUAÍNA/DIADM para ciência e acompanhamento. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Portarias 
Portaria Nº 2605/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de novembro 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 473/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000033627-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Inove Soluções em Capacitaçao e Eventos Ltda - ME, que tem por objeto a contratação de 
empresa para ministrar o curso Contratações de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação, para 
servidores(as) e colaboradores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade Ead. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 473/2022 e a servidora 
Mária Rúbia Gomes da Silva Abalem, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 
8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 1136/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 11 de maio 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; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 198/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000008703-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Irsol Administração e Participações - Ltda, que tem por objeto a aquisição de imóvel (terreno) 
para abrigar unidades/órgãos do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar os servidores Luciano Moura, matrícula 352750, como gestor do contrato nº 198/2022, e Edward Afonso 
Kneipp, matrícula nº 35279, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3554/2022, de 08 de novembro 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 2022/129894 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silmaria Alves Lima Carvalho, Matrícula 990493, 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 17/11/2022 a 17/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0000580-53.2022.8.27.2743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3555/2022, de 08 de novembro 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 2022/129867 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luciene Cortez de Melo, Matrícula 365612, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Ananas-TO para Riachinho-TO, no 
período de 07/11/2022 a 07/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
00003607820228272703.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000017466-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 23/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 75/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE06020 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Proteger Eletrônica e Telefonia - Eireli.  
CNPJ: 05.256.265/0001-79 
OBJETO: Empenho destinado ao fornecimento de material, mola aérea AL 45 para portas – 5 unidade, para atender as 
necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 975,00 (Novecentos e setenta e cinco reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 24 
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Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 07 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 22.0.000017469-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 23/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 76/2022 
NOTA DE EMPENHO: 2022NE06019 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: H R Cortes - ME.  
CNPJ: 30.961.753/0001-24 
OBJETO: Empenho destinado ao fornecimento de material, cadeados em latão maciço, para atender as necessidades do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR TOTAL: R$ 3.197,50 (Três mil e cento e noventa e sete reais e cinquenta centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.122.1145.4204 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 28 
Fonte de Recursos: 0760 
DATA DA EMISSÃO: 07 de novembro de 2022. 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
Avisos de licitações 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2022- SRP 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NOS ITENS 1, 3 e 5 
AMPLA CONCORRÊNCIA NOS ITENS 2, 4 e 6 

Processo nº 22.0.000027056-7 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 083/2022- SRP 
Tipo: Menor preço por Item 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição futura de nobreaks de pequeno e médio porte, bem como 
baterias para nobreak 
Disponibilidade do Edital: Dia 09 de novembro de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 25 de novembro de 2022, às 13h30min (horário de Brasília) 
Local:  www.comprasgovernamentais.gov.br / Sala da Comissão de Licitação, localizada no Edifício Amaro Empresarial, 
situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036, por meio do sítio 
https://www.gov.br/compras/pt-br/ 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12h00min às 18h00min, 
pelo e-mail: cpl@tjto.jus.br ou pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 08 de novembro de 2022. 

Letícia do Socorro Barbosa Azevedo 
Pregoeira 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 41/2021 
PROCESSO 21.0.000003354-2 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: G A Serviços de Apoio Administrativos – EIRELI, 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o acréscimo no percentual aproximado de 12,5% sobre o quantitativo atual de 
postos de motorista especificado no Contrato nº 41/2021, evento 3567418, conforme Memorando nº 2081/2022, evento 4600879. 
DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido ao Contrato nº 41/2021, a partir de 01/11/2022, o percentual aproximado de 12,5 % sobre o 
quantitativo atual de postos de motorista especificado no Contrato nº 041/2021, que corresponde a 2 (dois) postos, conforme 
Memorando nº 2081/2022, evento 4600879, o que equivale a R$ 4.721,32 (quatro mil setecentos e vinte e um reais e trinta e dois 
centavos) por posto, perfazendo o total de R$ 9.442,64 (nove mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro 
centavos). 
Após o acréscimo, o quantitativo de postos de serviços de motoristas passará de 16 (dezesseis) para 18 (dezoito) postos; o valor 
mensal do Contrato nº 41/2021 passará de R$ 75.541,12 (setenta e cinco mil quinhentos e quarenta e um reais e doze centavos) 
para R$ 84.983,76 (oitenta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e setenta e seis centavos) e o valor anual passará de 
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R$ 906.493,44 (novecentos e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos) para R$ 944.264,00 
(novecentos e quarenta e quatro mil duzentos e sessenta e quatro reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4278 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.93 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 8 de novembro de 2022. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 191/2022  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000021552-3 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 75/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Tecno2000 Indústria e Comércio - Ltda 
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura de móveis (longarinas), visando garantir acessibilidade e inclusão de pessoa 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, (e da Polícia Civil do 
Distrito Federal - órgão participante deste registro de preços). 
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: 8 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 190/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 22.0.000021552-3 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 75/2022 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: MB Escritórios Inteligentes Ltda – EPP 
OBJETO: Registro de preços para aquisição futura de móveis (longarinas), visando garantir acessibilidade e inclusão de pessoa 
com deficiência e/ou mobilidade reduzida nas dependências do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, (e da Polícia Civil do 
Distrito Federal - órgão participante deste registro de preços). 
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: 8 de novembro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 472/2022 
PROCESSO 22.0.000036519-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nayara Luz de Sousa 
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 Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de Paraíso do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 8 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 473/2022 
PROCESSO 22.0.000036335-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maysa Alves da Cruz Cardoso 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de 
CONCILIADORA, destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de 
Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins. 
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VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 8 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 460/2022 
PROCESSO 22.0.000035632-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Luciana Malagó 
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 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: 8 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 14/2022 
PROCESSO 17.0.000011531-2 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Palmas 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o estabelecimento de ações conjuntas entre os Partícipes para fomentar a 
conciliação nas execuções fiscais processuais e pré-processuais da dívida ativa do Município de Palmas, por meio do CEJUSC - 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação vigerá pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo prorrogado em caso de interesse dos Partícipes. 
DATA DA ASSINATURA: 8  de novembro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1628/2022, de 07 de novembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARIA LUZMAR COELHO FURTADO, matrícula nº 109557, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 01 a 20/11/2022, a partir de 01/11/2022 até 20/11/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 15/03 a 03/04/2023, em razão de licença para tratamento da própria saúde.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 1629/2022, de 07 de novembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KEROLEYNE DA SILVA SOUSA, matrícula nº 359426, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 01 a 30/11/2022, a partir de 01/11/2022 até 30/11/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1630/2022, de 07 de novembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora CHRISTYANNE DE OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 352472, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 07 a 26/11/2022, a partir de 07/11/2022 até 26/11/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 05 a 24/02/2024, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1631/2022, de 08 de novembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARRAIAS, 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 MARKUS DANNYLLO CORDEIRO RODRIGUES, matrícula nº 274735, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 08/11 a 07/12/2022, a partir de 08/11/2022 até 07/12/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Marcio Ricardo Ferreira Machado 

Diretor do Foro 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1632/2022, de 08 de novembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NORMA REGINA MOREIRA GALVAO, matrícula nº 88337, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2022, a partir de 03/11/2022 até 02/12/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/06/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1633/2022, de 08 de novembro 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 JABEIS DE SOUSA MIRANDA, matrícula nº 245646, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 03/11 a 02/12/2022, a partir de 03/11/2022 até 02/12/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 31/07 a 29/08/2023, 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 1634/2022, de 08 de novembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora KARLA EDLAMAR MEDEIROS FRANCESCHINI, matrícula nº 182644, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 07/11 a 01/12/2022, a partir de 07/11/2022 até 01/12/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 05 a 29/06/2023, 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 1635/2022, de 08 de novembro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LETICIA LUCIA DE MOURA SILVEIRA, matrícula nº 116758, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 07 a 21/11/2022, a partir de 07/11/2022 até 21/11/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 23/05 a 06/06/2023, 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 1636/2022, de 08 de novembro de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora ANA PAULA RIBEIRO DE ARAÚJO, matrícula nº 257832, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 07/11 a 06/12/2022, a partir de 07/11/2022 até 06/12/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/08 a 01/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1637/2022, de 08 de novembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora JULIANA GOMES DOS SANTOS BORGES BUCAR, matrícula nº 357868, relativas ao 
período aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 08/11 a 07/12/2022, a partir de 08/11/2022 até 07/12/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1638/2022, de 08 de novembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LANNA CAMELO LIMA, matrícula nº 212079, relativas ao período aquisitivo 2021/2022, 
marcadas para o período de 07 a 16/11/2022, a partir de 07/11/2022 até 16/11/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 22/02 a 03/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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

AGNALDO RODRIGUES MARINHO 018.993.401-81 0032568-18.2014.827.2729 R$ 421,09 

ALDENORA MARTINS COSTA 719.004.541-49 0005905-95.2020.827.2737 R$ 135,06 

ANEILDES TEIXEIRA CHAVES 792.193.221-53 0008082-32.2020.827.2737 R$ 135,19 
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ANNE RAELLY PEREIRA DE FIGUEIREDO 011.003.314-09 0009267-76.2018.827.2737 R$ 210,90 

ANTENOR SOUSA SILVA 025.262.341-07 0010478-50.2018.827.2737 R$ 154,49 

ANTONIO AIRES FRANCA 042.000.801-25 5000006-77.2004.827.2709 R$ 1.279,96 

ASSOCIACAO DO RESIDENCIAL MIRANTE DO LAGO 00.915.956/0001-13 0032273-68.2020.827.2729 R$ 27,32 

BERG & ADS PROJETOS E SERVICOS ELETRICOS 
LTDA 

05.570.719/0001-81 0007996-28.2018.827.2706 R$ 380,85 

BORGES & OLIVEIRA LTDA 38.146.080/0001-60 5009769-95.2011.827.2729 R$ 550,51 

BRAZ FERREIRA BORGES 463.109.831-72 0009178-24.2016.827.2737 R$ 254,87 

DEILANE ALVES DA SILVA 045.428.801-84 0008800-97.2018.827.2737 R$ 121,53 

DEUZANHA LIRA MARTINS 385.720.875-91 0002569-70.2020.827.2709 R$ 1.224,08 

DIESIO FERNANDO ROCHA DA COSTA 069.258.291-67 0008912-66.2018.827.2737 R$ 135,95 

DILMA CELIA SILVA 599.984.151-87 0009141-89.2019.827.2737 R$ 161,50 

DIVINA BATISTA FERREIRA 600.202.291-00 0007771-96.2014.827.2722 R$ 593,75 

DORIONILDE DE FATIMA ALVES PINHEIRO 375.297.141-04 0009428-86.2018.827.2737 R$ 163,85 

EDSON ARRIEL GONZAGA 970.509.461-68 0012081-61.2018.827.2737 R$ 240,82 

ELBER FERNANDO DA SILVA 454.693.261-87 0009604-94.2020.827.2737 R$ 155,36 

ELIAS CABRAL 309.741.431-20 0002726-86.2016.827.2740 R$ 158,50 

ELIAS FALCAO DOS REIS 577.560.901-87 0003143-15.2019.827.2714 R$ 831,59 

ELISON DE SOUZA GUEDES 043.066.161-42 0001786-91.2019.827.2716 R$ 108,71 

ELTON JOSE DE FRANCA 601.397.571-04 0004102-43.2020.827.2716 R$ 43,12 

ELZIRENE RODRIGUES MARINHO 929.012.631-00 0032568-18.2014.827.2729 R$ 421,09 

ELZY RODRIGUES MARINHO 919.029.081-04 0032568-18.2014.827.2729 R$ 421,09 

EPITACIO BRANDAO LOPES FILHO 808.258.931-00 0007392-27.2020.827.2729 R$ 36,82 

ERNANES ARRUDA SOUSA 890.585.931-34 0004462-46.2019.827.2737 R$ 150,46 

ETEVALDO DE SOUSA SILVA 868.610.773-72 0045140-64.2018.827.2729 R$ 309,44 

FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO COSTA ANDRADE 066.278.701-34 0013375-80.2015.827.2729 R$ 59,96 

GAUDINO ISAAC DE FRANCA 618.900.811-91 0053686-74.2019.827.2729 R$ 155,65 

GERCINO DOS SANTOS 187.066.491-49 5000131-47.2002.827.2731 R$ 778,80 

GILBERTO PEREIRA FARIAS 04.206.467/0001-43 5014214-94.2012.827.2706 R$ 288,68 

GISELE DE MELO PEIXOTO 026.724.321-98 0013688-62.2015.827.2722 R$ 172,25 

GUSTAVO BRANDAO LEMOS 008.291.751-56 0009649-98.2020.827.2737 R$ 139,90 

GUSTAVO SANTIAGO SOUZA 867.062.251-34 0004529-27.2017.827.2722 R$ 454,84 

HAMILTON RIBEIRO DE JESUS 020.516.751-98 0009658-60.2020.827.2737 R$ 149,36 

IDACILENE ROCHA GLORIA 515.916.501-00 0040982-34.2016.827.2729 R$ 237,15 

ILANA PIRES ROSA 010.612.331-97 0009021-51.2016.827.2737 R$ 163,54 

INSTITUTO PAULO RICARDO-IPR 18.487.832/0001-40 0004478-38.2020.827.2713 R$ 966,43 

JANAYNA LEITE DE OLIVEIRA 877.932.101-15 0010201-63.2020.827.2737 R$ 163,14 

JHONNY DA SILVA AGUIAR 044.113.631-19 0004840-83.2020.827.2731 R$ 59,27 

JOANA AIRES DA SILVA 005.411.638-41 0009720-71.2018.827.2737 R$ 156,31 

JOAO BOSCO TEIXEIRA 900.406.278-53 5000454-08.2009.827.2731 R$ 2.828,83 

JOAO FERREIRA NETO 520.661.771-72 0013662-59.2018.827.2722 R$ 74,82 

JOAO WILLIAN MARTINS SOARES 052.599.431-98 0007929-17.2020.827.2731 R$ 33,82 

JOAQUINA SILVA AGUIAR 286.015.991-68 0004897-79.2020.827.2706 R$ 140,15 

JORDEON GAMA DE SOUSA 765.730.441-34 0046221-77.2020.827.2729 R$ 50,32 

JOSE ANTONIO DA SILVA LUZ 030.648.841-82 0002468-07.2019.827.2729 R$ 116,28 

JOSE BARBOZA SILVA 392.236.475-68 0006019-92.2019.827.2729 R$ 177,33 

JOSE RUBENS CABRAL 100.590.671-87 0002726-86.2016.827.2740 R$ 158,50 

JOVELINA MANGANOTE REBECCHI 013.907.341-88 0000858-69.2016.827.2709 R$ 33,32 

JULIANO CEZAR BARBOSA 040.383.656-54 0009741-37.2019.827.2729 R$ 151,78 

KEYS RAMALHO QUEIROZ 984.989.591-87 0037395-04.2016.827.2729 R$ 27,57 

LORENA CRISTINA DA SILVA ANTUNES 982.307.191-87 0022224-07.2016.827.2729 R$ 144,96 

LUCIARIA BATISTA DA LUZ 030.761.221-00 0010322-91.2020.827.2737 R$ 117,66 
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LUCIMEIRE MOREIRA RODRIGUES BEZERRA 991.401.871-87 0008913-80.2020.827.2737 R$ 135,04 

LUIZ CARLOS FERREIRA PACHECO 303.422.951-87 0010197-08.2019.827.2722 R$ 128,13 

LUIZ DE ARAUJO COSTA 942.867.878-34 0009650-83.2020.827.2737 R$ 115,04 

M B PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA 08.789.189/0001-55 5001028-32.2012.827.2729 R$ 294,59 

MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA 451.718.741-15 0003592-72.2020.827.2702 R$ 51,00 

MARQUES SUEL GONCALVES COSTA 801.691.711-91 0014030-34.2019.827.2722 R$ 115,32 

NATALINO SCHUCH 541.322.409-59 0008081-18.2018.827.2737 R$ 154,53 

PEDRO DOS REIS GOMES 485.294.941-72 0009004-73.2020.827.2737 R$ 129,90 

POLIANA SILVA NASCIMENTO 011.114.231-80 0009073-08.2020.827.2737 R$ 154,07 

RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA NETO 860.384.941-20 5000172-05.2010.827.2708 R$ 729,76 

RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS 240.103.323-87 0003887-91.2021.827.2729 R$ 29,82 

RESIO E RESIO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS 
LTDA 

28.562.224/0001-06 0017162-78.2019.827.2729 R$ 301,68 

RESTPALMAS COMERCIO VAREJISTA DE 
ALIMENTOS LTDA 

11.499.307/0001-03 0011928-23.2016.827.2729 R$ 2.479,90 

ROBSON FERREIRA DIAS 952.891.511-68 0043228-03.2016.827.2729 R$ 195,92 

SORAILE DA SILVA 282.315.358-61 0022319-37.2016.827.2729 R$ 212,96 

SUELI MENDES DO NASCIMENTO COSTA ANDRADE 144.075.581-72 0013375-80.2015.827.2729 R$ 59,96 

TIAGO CABRAL RAMOS 001.957.601-31 0002726-86.2016.827.2740 R$ 158,50 

VALE DO ARAGUAIA AGRO LTDA 16.436.356/0001-02 0007675-90.2018.827.2706 R$ 456,38 

VALTENIR TEOFILO AZEVEDO 817.278.871-15 0014770-68.2019.827.2729 R$ 263,88 

VANALDO PEREIRA DA SILVA 557.283.831-49 0008822-24.2019.827.2737 R$ 128,73 

VERA LUCIA REIS 690.754.418-00 0010826-97.2020.827.2737 R$ 156,80 

VILMAR APARECIDO DE PAULA 485.119.511-72 0010898-84.2020.827.2737 R$ 132,66 

VMD INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 
LTDA 

04.045.388/0001-06 0040982-34.2016.827.2729 R$ 237,15 

WEMERSON REZENDE FERREIRA 000.860.341-38 0009069-05.2019.827.2737 R$ 160,04 

YOLE AMBIENTES LTDA 08.983.540/0001-44 0011748-75.2014.827.2729 R$ 258,63 

ZRM LTDA 11.172.052/0001-61 0009433-69.2017.827.2729 R$ 475,24 

 

 

ESMAT 
Editais 

EDITAL nº 231, de 2022 –  SEI nº 21.0.000027289-0 
  

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 V SEMINÁRIO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E IV ENCONTRO DE FACILITADORES 
DA JUSTIÇA RESTAURATIVA se realizar no dia 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: V Seminário de Justiça Restaurativa e IV Encontro de Facilitadores da Justiça Restaurativa 
Objetivo: Capacitar e atualizar os(as) participantes para que possam contribuir para a melhoria e aperfeiçoamento das 
atividades desenvolvidas na aplicação das práticas restaurativas. 
Período de Inscrições: De 8 a 18 de  novembro de 2022 
Inscrições: As inscrições serão realizadas pela Secretaria Acadêmica Virtual (SAV), e o link será disponibilizado no Portal da 
Esmat; 
Públicos-Alvo: Magistrados e Magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; Credenciados(as) no 
Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares (GGEM); Facilitadores(as) Restaurativos(as) atuantes no estado do 
Tocantins; Membros do Ministério Público, OAB e Defensoria Pública do Estado do Tocantins; Professores(as) da rede de ensino 
estadual e do município de Palmas; Professores(as) das Universidades conveniadas com a Esmat; Servidores(as) da SSP, PM, 
PC, Polícia Científica, CBM, SECIJU e SEDUC; Acadêmicos(as) do curso de Direito. 
Carga Horária: 4 horas-aula 
Modalidade:  EAD 
Local:  Plataforma Virtual da Esmat pelo Google Meet 
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2. VAGAS:  
2.1 Quantidade de Vagas: 300 
  
3. PRÉ-REQUISITOS 
3.1 Serem magistrados e magistradas, servidores e servidoras do Poder Judiciário Tocantinense; 
3.2 Serem credenciados(as) no Grupo de Gerenciamento das Equipes Multidisciplinares (GGEM); 
3.3 Serem facilitadores(as) restaurativos(as) atuantes no estado do Tocantins; 
3.4 Serem membros do Ministério Público, OAB e Defensoria Pública do Estado do Tocantins; 
3.5 Serem professores(as) da rede de ensino estadual e do município de Palmas; 
3.6 Serem professores(as) das Universidades conveniadas com a Esmat; 
3.7 Serem servidores(as) da SSP, PM, PC, Polícia Científica, CBM, SECIJU e SEDUC; 
3.8 Serem acadêmicos(as) do curso de Direito. 
  
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 A frequência será computada no momento em que o(as participante efetuar o seu login de acesso no Sistema Acadêmico 
Virtual (SAV), para assistir à transmissão do Evento, link este que será disponibilizado, no Portal Esmat, para acesso na data do 
Evento; 
4.3 Não haverá aferição de nota aos(às) alunos(as); 
4.4 Problemas de acesso à Plataforma da Esmat devem ser remetidos à equipe da Secretaria Acadêmica da Escola pelo e-mail: 
saesmat@tjto.jus.br ou pelo telefone: (63) 3218-4256; 
4.5 Se houver alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do Evento, esta será comunicada por 
e-mail. Para tanto, os(as) inscritos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na Secretaria 
Acadêmica Virtual (SAV) e Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). 
  

  
5. CRONOGRAMA E PROGRAMAÇÃO 

  

V SEMINÁRIO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E 
IV ENCONTRO DE FACILITADORES(AS) DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

Data Horários Descrição das Atividades 

18 de novembro de 
2022 

Das 8h às 8h30 
Ambientação à Plataforma do Evento – Este momento será destinado ao(a) aluno(à) 
no Portal Esmat (esmat.tjto.jus.br), para acessar ao link do Evento e registrar sua 
frequência para participar de todo o Seminário. 

Das 8h30 às 9h Abertura do Evento  

PALESTRA 1 

Das 9h às 10h 

Tema: Justiça Restaurativa e Educação: A importância dos círculos de construção de 
paz no ambiente escolar 
  
Palestrante: Taynã Nunes Quixabeira 
Instrutora e facilitadora de Círculos de Construção de Paz 
Servidora do Poder Judiciário Tocantinense 

PALESTRA 2 

Das 10h às 11h 

Tema: Aplicação de Justiça Restaurativa em contextos de Violência Doméstica 
  
Palestrante: Juliana Tonche 
Professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

PALESTRA 3 

Das 11h às 12h 

Tema: A Justiça Restaurativa nas Varas Criminais e de Execução Penal 
  
Palestrante: Juiz Antônio Dantas de Oliveira Júnior 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 

Carga Horária Total do 
Evento  

4 horas-aula 
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5.1 PALESTRANTES 

5.1.1 

Taynã Nunes Quixabeira 

Bacharela em Direito. Licenciada em Pedagoga. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. Técnica Judiciária do 
Poder Judiciário Tocantinense, desde 2005. Instrutora de Círculos de Construção de Paz para Situações Menos Complexas. 
Facilitadora de Círculos de Construção de Paz. Mediadora e Conciliadora Judicial. Membro titular da Coordenação de Justiça 
Restaurativa no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, no período de 2020-2021. Professora e tutora em cursos de Formação 
de Facilitadores Restaurativos promovidos pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Tutora em Curso de 
Formação de Facilitadores de Círculos de Construção de Paz, pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do 
Sul, instituída pela Associação dos Juízes do Estado do Rio Grande do Sul (ESM/AJURIS). Criadora do Projeto @falascirculares. 

5.1.2 

Juliana Tonche 

Professora adjunta do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF). Docente 
permanente do Mestrado Profissional de Sociologia em Rede Nacional (PROFSOCIO) (UNIVASF). Docente permanente do 
Mestrado Profissional em Segurança Pública, Justiça e Cidadania (PROGESP) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Docente colaboradora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA. Graduada em Ciências Sociais, pela 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Mestra, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da mesma instituição. 
Doutora, pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo (USP), com período de estágio de 
pesquisa no Departamento de Criminologia da Universidade de Ottawa (Canadá). Pós-doutora no Departamento de Sociologia 
da USP (FAPESP) e outro (PNPD/CAPES) no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFBA. Tem experiência nas 
áreas da Sociologia da Punição e Sociologia da Administração de Conflitos, atuando principalmente nos seguintes temas: Justiça 
Restaurativa, Sistema de Justiça Criminal e Violência Contra as Mulheres. Pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Violência e 
Administração de Conflitos (GEVAC/UFSCar), do Grupo de Pesquisa Sociabilidades Urbanas, Espaço Público e Mediação de 
Conflitos (GPSEM/UFRJ), do Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (InEAC/INCT), do 
Núcleo de Antropologia do Direito (NADIR/USP), do Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade (LASSOS/UFBA) e do 
Grupo de Trabalho Vigilantismo y Violencia Colectiva (CLACSO). Consultora da Comissão Especial de Justiça Restaurativa da 
OAB/SP, desde 2021. Atualmente é uma das coordenadoras da coleção de livros "Justiça Restaurativa" da Editora Blimunda. 

5.1.3 

Antônio Dantas de Oliveira Júnior 

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Araguaína – Estado do Tocantins. Especialista nas 
áreas de Direito Processual Civil e de Direito Tributário. Mestre em Direito Constitucional, pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa. Professor da Escola Superior de Magistratura Tocantinense (ESMAT). Coordenador do Grupo de 
Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, de 2016 a 2019. 
Autor e gestor do Projeto de Aplicação de Círculos Restaurativos nas Ações Penais e Execuções Penais no Âmbito do Judiciário 
Tocantinense, sendo aprovado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para compor o portfólio de projetos do 
Planejamento Estratégico 2015-2020. Autor do “Selo de Agradecimento” instituído e regulamentado pelo Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, por meio da Portaria nº 3.682, de 2017. Autor de quinze projetos que estão em funcionamento na Unidade 
de Tratamento Penal Barra da Grota (UTPBG) e na Casa de Prisão Provisória de Araguaína/TO. Finalista do Prêmio Innovare, 
nos anos 2010/2016/2017. 
Fonte: http://lattes.cnpq.br/6021397551859610 

  
  

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, 8 de  novembro de 2022. 

  
Desembargador MARCO VILLAS BOAS 

Diretor Geral da Esmat 
  

 

Portarias 
PORTARIA nº 045, de 2022 – SEI Nº 21.0.000027289-0 

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 capacitar e atualizar os (as) participantes para que possam contribuir para a melhoria e 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas na aplicação das práticas restaurativas; 
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CONSIDERANDO a necessidade de dialogar sobre os avanços e desafios para a implantação e difusão da Justiça Restaurativa 
no Estado do Tocantins, no âmbito do Sistema de Justiça, do Poder Executivo e da comunidade. 
R E S O L V E 
  
Art. 1º Designar juíza Silvana Maria Parfieniuk como coordenadora do evento V SEMINÁRIO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA E 
IV ENCONTRO DE FACILITADORES DA JUSTIÇA RESTAURATIVA, 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, 8 de novembro 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 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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

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

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

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