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SEÇÃO JUDICIAL 

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

Intimações de acórdãos 
CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 0013031-45.2022.827.2700 
SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A 
MULHER DA COMARCA DE GURUPI/TO 
SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GURUPI-TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
PROCURADORA DE JUSTIÇA: VERA NILVA ÁLVARES ROCHA LIRA 
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO PARA APURAÇÃO DE SUPOSTO CRIME DE ESTUPRO 
DE VULNERÁVEL PRATICADO PELO PADASTRO DA VÍTIMA (6 ANOS). INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. CRIME 
PRATICADO EM RAZÃO DO GÊNERO E NÃO DA IDADE. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. 1. O estupro de 
vulnerável ocorrido no âmbito das relações familiares, em razão do gênero da vítima, demonstra a situação de vulnerabilidade 
devendo ser reconhecida a necessidade de proteção conferida pela Lei n.º 11.340/06 e acarreta a competência da Vara 
Especializada no Combate à Violência contra a Mulher para o processamento do feito. 2. Conflito de competência improcedente. 
Fixada a competência da Vara Especializada no Combate à Violência contra a Mulher para o processamento do feito. ACÓRDÃO 
A a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, JULGAR 
IMPROCEDENTE o Conflito Negativo e determinar a competência da VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE GURUPI-TO para o processamento do inquérito n.º 
0012677-51.2022.8.27.2722, bem como da produção antecipada de prova n.º 0012775-36.2022.8.27.2722 e, ainda, eventual 
ação penal dele decorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 22 de novembro de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0031356-55.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: TRADICAO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 
RÉU: BRUNO BRITO MARTINS DE SOUSA - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 122: "1 RELATÓRIO. Cuida-se de feito em fase de cumprimento de sentença em que as partes firmaram 
acordo (eventos 108 e 120). 2 FUNDAMENTAÇÃO. O pedido de homologação de acordo não encontra óbice na legislação 
vigente, pelo contrário, tem respaldo na alínea "b", inciso III, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Com efeito, a conciliação 
entre as partes figura no rol das Normas Fundamentais do Código de Processo Civil, importa em dever do Estado, traduzindo-se 
no princípio da autocomposição expressamente previsto no § 3º do art. 3º do CPC, devendo ser estimulada no curso do 
processo. Constato que os acordantes são capazes, o objeto é lícito, possível e determinado, além de não ser exigida forma 
especial, não havendo óbice legal à homologação da transação. Ademais, conforme informação da exequente, o pagamento do 
crédito  já fora realizado (evento 120, PET1). Portanto, cuida-se da hipótese do art. 924, inciso III, do Código de Processo Civil, 
pois, uma vez satisfeita a obrigação, impõe-se a extinção do procedimento por sentença (CPC, art. 925), que guarda similitude 
com o art. 487 do Código de Processo Civil, operando-se com resolução do mérito. 3 DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza os jurídicos e legais efeitos, o acordo firmado entre as partes 
e EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo art. 487, III, "b", 924, inciso III c/c art. 925, 
todos do Código de Processo Civil. Considerando que o acordo foi entabulado antes da prolação de sentença, FICA(M) a(s) 
parte(s) sucumbente(s) DISPENSADA(S) do recolhimento das custas processuais remanescentes (CPC, art. 90, § 3º). No que 
pertine à taxa judiciária, esta verba sucumbencial está fora da regra do art. 90, §3º do CPC, entendimento este reforçado pela 
recomendação nº 07/2018 - CGJUS/ASCGJUS. No entanto, verifico que a referida taxa já foi paga no ingresso da ação, razão 
pela qual não há que se falar em condenação em pagamento da mesma. Honorários advocatícios conforme acordo. 4 
PROVIMENTOS. 4.1 Com o trânsito em julgado da sentença, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

Editais 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0011005-95.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: ASA – ARAGUAÍNA SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA LTDA 
AUTOR: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO 
RÉU: JOVALDO AQUINO DIAS 
EDITAL Nº 6963903 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
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CHAVE: 657339063818 
O Excelentíssimo Senhor SERGIO APARECIDO PAIO, Juiz de Direito respodendo pela 1ª Vara Cível desta Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os autos do processo acima 
identificado, sendo o presente para INTIMAR o requerido JOVALDO AQUINO DIAS, CNPJ 13.984.043-0001.09, ATUALMENTE 
EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, da penhora on-line via SISBAJUD do ev. 127, no valor total de R$ 6.881,43 (seis mil, 
oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e três centavos), podendo oferecer manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 
dias (art. 525, § 11, do CPC). Fica valendo como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema SISBAJUD (Prov. nº 
02/2011 CGJ-TJTO, item 2.20.7). Tudo conforme decisão do evento 118. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e afixado no placar do Fórum local. 
ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias para acesso ao inteiro teor do 
processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo Judicial Eletrônico – E-PROC => e-
Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado vista pessoal do interessado para 
todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da Lei nº 11.419/06. 
ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 77.813-905, 
telefone (63) 3501-1500. 
 DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu, DAYANE BATISTA 
BORGES DE SOUSA, Servidor do Judiciário, que digitei o presente, que vai conferido e subscrito pela magistrada abaixo 
identificada. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0000568-
58.2019.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de ATACADAO DO CIMENTO LTDA, CNPJ nº 
16403335000190, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 43 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, DEFIRO os pedidos formulados pela exequente para, sob a égide do parágrafo 
3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, determinar a inclusão da dívida exequenda junto ao cadastro de proteção de 
crédito SERASA e, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do CNJ, decretar a 
indisponibilidade dos bens das executadas, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao 
Cartório da Central de Execuções Fiscais que: 1. Intime as partes da presente decisão; 2. Promova, por intermédio sistema 
SerasaJud, a inclusão da dívida exequenda junto ao SERASA; 3. Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis das 
executadas, junto a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório 
deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; 4. Sobrevindo alguma resposta o cartório 
deverá imediatamente juntar aos autos a informação e cientificar a exequente em relação a mesma. Mantenham-se os autos 
suspensos conforme determinado no evento 38. Intime-se. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 
dias do mês de novembro de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO 
HENRIQUE - Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 6974631  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
50081122220138272706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS em face de SIMONE 
ENOQUE DE SOUZA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  07.987.445/0001-56 e  SIMONE ENOQUE 
DE SOUZA, pessoa física, inscrito no CPF sob o n° 793.508.522-68, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que 
atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, 
acerca da APELAÇÃO, interposta pelo Estado do Tocantins, acostada no evento 65 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, 
proferida no evento 62 - SENT, que EXTINGUIU, o presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, 
do Código de Processo Civil (prescrição intercorrente). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 de novembro de 2022. Eu, ISABEL ARRUDA DE 
SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias Nº 6967791 
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): FELIX BATISTA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 77498259168, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021546-85.2021.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.539,53 
(três mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n° 43856, datada de 17/08/2021, 
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: "...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 23 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 6969773 
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): RICARDO CAIXETA FRANCO - CPF/CNPJ n°: 31429335653, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021607-
43.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.889,87 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
48080, datada de 17/08/2021, 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: "...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 23 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 
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): MARLI SISA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 387.144.341-72, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026326-05.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.883,98 
(cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos), representada pela CDA n° 20200051334 - 0200051335, 
datada de 30/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o endereço já tenha sido 
diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o Cartório 
proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;" 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 23 dias do mês de novembro 
de 2022. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, 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): DALVA MARIA DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 186.739.021-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0024682-
90.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.499,00 (seis mil e quatrocentos e noventa e nove reais), representada pela CDA n° 20210048049-
20210048050 datada de 14/09/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
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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 23 dias do mês de novembro 
de 2022. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, 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): HELIOMAR PYERRO FARIA AMORIM - CPF/CNPJ n°: 560.927.331-53, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0023834-
40.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 5.256,07 (cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e sete centavos), representada pela CDA 
n° 20200044630 datada de 01/10/2020, 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: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscai" 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 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, 
SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE MARIA DA CONCEICAO PAZ PAULINO - CPF/CNPJ n°: 712.197.901-25, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0013846-58.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 5.582,36 (cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), representada pela CDA 
n° 20210031411, datada de 16/06/2021, 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 endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação" 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 23 
dias do mês de novembro de 2022. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, 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 JOAQUINA FONSECA DIAS - CPF/CNPJ n°: 46719679368, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029728-
94.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.547,84 (um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20200038964, datada de 23/07/2020, 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 
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Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022 dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): MÁRIO CAMPOS DOS PRAZERES - CPF/CNPJ n°: 02524589153, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010123-
65.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.166,23 (dois mil, cento e sessenta e seis reais e vinte e três centavos), representada pela CDA 
n° 20190035271-20190035272 datada de 19/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-
se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, 
SOLANGE ALVES DA CRUZ, 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): ANGELO RAMOS FERREIRA - CPF/CNPJ n°: 31530117100, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029551-
33.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.245,67 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200038527, datada de 15/07/2020, 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: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022 dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MANOEL COSTA FERNANDES - CPF/CNPJ n°: 310.884.811-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028851-
57.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.614,02 (seis mil, seiscentos e quatorze reais e dois centavos), representada pela CDA n° .20200038531 AO 
20200038534, datada de 16/07/2020. acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o 
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Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022 dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): RIBAMAR DOS ANJOS CARREIRO - CPF/CNPJ n°: 78256917172, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0028192-
48.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.803,18 (um mil, oitocentos e três reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 20200051774, datada 
de 10/12/2020., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Caso o endereço já tenha sido 
diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o Cartório 
proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022, dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ANTONIO ABRANTES SOBRINHO - CPF/CNPJ n°: 332.515.501-44, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005704-
65.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.083,63 (três mil, oitenta e três reais e sessenta e três centavos), representada pela CDA n° 20200042841-
20200042842, datada de 8/08/2020 , 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: "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 
23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, 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): DOMINGOS GONÇALVES LIMA - CPF/CNPJ n°: 42619149134, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022967-
47.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.594,56 (três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), representada pela CDA 
n° 20200043180, datada de 02/09/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o 
Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022 dias do mês de 
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novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): MARTA DETANHA BARBOZA DE LIMA - CPF/CNPJ n°: 54961270172, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0021438-
56.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.964,76 (um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos), representada pela CDA 
n°20210044352, datada de 19/08/2021, 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: "(Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o 
Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022. dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): SHEYLA MARCIA DIAS LIMA - CPF/CNPJ n°: 472.650.511-49, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003191-
27.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.838,49 (um mil, oitocentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20210027244 a 20210027248, datada de 25/01/2021 acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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: "Realizada as 
buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços 
do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, 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): EDUARDO SÃO JOSÉ - CPF/CNPJ n°: 78448085191, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0009849-04.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 3.109,25 
(três mil, cento e nove reais e vinte e cinco centavos), representada pela CDA n° 20190035869 - 20190035870, datada de , 
02/12/2019., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Caso o endereço já tenha sido 
diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o 
Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022 dias do 
mês de novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, 
Juíza de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ROSA ALVES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 18891390178, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008771-38.2021.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.961,51 
(um mil, novecentos e sessenta e um reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 20200051835, datada de 
14/12/2020., acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Caso o endereço já tenha sido 
diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o 
Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022, dias do 
mês de novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): ROSILEIA PEREIRA DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 97777633104, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007730-
70.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 8.793,82 (oito mil, setecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20200000555, datada de 20/01/2020, 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 o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;.)" 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 
23/11/2022 dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): LUCIA MARIA FELISMINO DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ n°: 28754557100, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006807-10.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 2.759,73 (dois mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos), representada pela 
CDA n° 20200042631, datada de 26/08/2020, 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: "(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 23/11/2022 dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA DA SILVA SILVA - CPF/CNPJ n°: 66717426268, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006264-07.2021.8.27.2706, que 
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lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 1.943,75 
(um mil, novecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 20200040496 -20200040497 
datada de 07/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Caso o endereço já tenha sido 
diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, devendo o 
Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;)" 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 23/11/2022. dias do 
mês de novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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 DE JESUS GOMES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 38714876191, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005991-
28.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.894,77 (um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200032136 AO 20200032138, datada de 07/04/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, 
ou no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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- 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 23/11/2022, dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): VALDELICE SANTOS SILVA - CPF/CNPJ n°: 72165014387, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003269-21.2021.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
1.876,24 (um mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200034230 AO 
20200034235, datada de 04/05/2020, 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: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022, dias do mês de 
novembro de 2022. Eu, MARIA DIVINA ROSA, 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): ROGÉRIO SILVA SOUSA - CPF/CNPJ n°: 003.366.141-36, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0031363-47.2019.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
10.089,82 (dez mil, oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 20190002499, datada de 
16/07/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5314 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022 11 

 

 
 

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: "(Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): ANA DE SOUSA OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 006.030.951-27, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030048-
47.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.089,67 (dois mil, oitenta e nove reais e sessenta e sete centavos), representada pela CDA n° 20200039739, 
datada de 30/07/2020, 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: "Realizada as buscas e não sendo 
localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): MARINALDA VIEIRA COELHO - CPF/CNPJ n°: 766.916.593-68, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0029985-
22.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.562,48 (um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200038963, datada de 23/07/2020, 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: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): MARILENE LOPES SANTOS MOURA - CPF/CNPJ n°: 713.463.251-20, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0026943-
62.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.395,74 (dois mil, trezentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 
20200051301, datada de 24/11/2020, 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, 
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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: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): JOSÉ DIAS VANDERLEY - CPF/CNPJ n°: 129.086.221-49, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010887-51.2020.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.077,34 (dois mil, setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190035355, datada de 
21/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): ZENALDIA RIBEIRO DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 466.933.191-49, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0010328-
94.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.534,27 (três mil, quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e sete centavos), representada pela CDA n°  
20190035321, datada de 19/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): VALDECI CARNEIRO DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 180.968.081-68, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008190-
23.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.854,71 (um mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200039928, datada de 03/08/2020, 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 
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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: "(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 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): RENE RODRIGUES DE MENDONÇA FILHO - CPF/CNPJ n°: 842.168.081-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0008431-60.2022.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 28.594,23 (vinte e oito mil, quinhentos e noventa e quatro reais e vinte e três centavos), representada 
pelas CDAs n°s 20210075954, 20210075955, 20210075956, 20210075957, 20210075958, 20210075959, 20210075960, 
20210075961, datada de 23/11/2021, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " Caso o(s) executado(s) 
não seja(m) citado(s) no endereço da inicial, defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, observando as disposições do art. 8º, IV, da Lei 6.830/80 ou, caso não haja pedido de citação por 
edital na inicial, intime-se a fazenda pública para indicar novo endereço, bem como requerer o que lhe parecer de direito, no 
prazo de 60 (sessenta) dias; " E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 27 dias do mês de outubro de 2022. Eu, IVÂNIA SOUSA VELOSO, Tecnica Judiciário, que 
o digitei. 
 
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): KARLA MORAIS S. DE OLIVEIRA - CPF/CNPJ n°: 001.882.861-28, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005720-
53.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.287,10 (dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), representada pela CDA n° 20190030695, 
datada de 05/11/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "( Realizada as buscas e não 
sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): DIVONALDO PEDRO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 038.314.074.95, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003848-
03.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.894,08 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e oito centavos), representada pela CDA n° 
20190028852, datada de 14/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
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parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" . E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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 ERILANIA NOGUEIRA LEAL - CPF/CNPJ n°: 78783070320, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003046-
05.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.915,52 (dois mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20190029095, datada de 15/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)".  E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 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): ISAQUE DE LIMA - CPF/CNPJ n°: 62377221149, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000800-02.2021.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.105,44 
(dois mil, cento e cinco reais e quarenta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200040894, datada de 13/08/2020, 
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: "(Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso 
da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja 
pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da 
Lei de Execuções Fiscais;)". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, JOSIVONY DA SILVEIRA MOURA, 
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): RODOLFO PEREIRA ARAUJO - CPF/CNPJ n°: 031.762.631-04, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0030582-
88.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.779,55 (um mil, setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20200039880, datada de 31/07/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o endereço já 
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tenha sido diligenciado e não havendo requerimento de citação via edital, intime-se o exequente, no prazo impreterível 
de 30 dias, para que impulsione o presente feito executivo;" 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 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, 
LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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): FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO - CPF/CNPJ n°: 382.369.401-44, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0008509-
88.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.888,60 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos), representada pela CDA 
n°20200040052 datada de 04/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;" 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 23 
dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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 NELCI DO NASCIMENTO - CPF/CNPJ n°: 450.402.492-68, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007836-
95.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.192,70 (quatro mil, cento e noventa e dois reais e setenta centavos), representada pela CDA n° 
20210029316, datada de 10/03/2021 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 endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;" 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 23 
dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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): GERACINA FERNANDES DE ARAUJO - CPF/CNPJ n°: 921.209.031-15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0007501-
76.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.788,51 (dois mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200042793 datada de 28/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;"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 
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23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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): JOACI RODRIGUES BARBOSA - CPF/CNPJ n°: 117.451.341.15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006695-
75.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.048,23 (seis mil, quarenta e oito reais e vinte e três centavos), representada pela CDA n° 20190037032/ 
20190037033 datada de 18/12/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;" 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 23 
dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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): JORGE JOAQUIM DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 03344711253, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004986-
68.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.881,82 (dois mil, oitocentos e oitenta e um reais e oitenta e dois centavos), representada pela CDA n° 
20200050328, datada de 19/10/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Caso o endereço já 
tenha sido diligenciado e remanesça em aberto nos autos pedido de citação via edital, DEFIRO esse desde logo, 
devendo o Cartório proceder com o procedimento disposto em lei para o cumprimento da determinação;" 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 
23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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): SALVADOR PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 06944140187, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004131-
89.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 1.926,68 (um mil, novecentos e vinte e seis reais e sessenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200040399/20200040400/20200040401 datada de 06/08/2020 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: "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 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE 
LIMA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA DA LUZ CARNEIRO SILVA - CPF/CNPJ n°: 00268740160, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0001268-
63.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.132,39 (dois mil, cento e trinta e dois reais e trinta e nove centavos), representada pela CDA n° 
20200040947, datada de 13/08/2020, 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: "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 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, 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): ARISTIDES NUNES DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 336.352.183-91, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0000518-
95.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.513,86 (dois mil, quinhentos e treze reais e oitenta e seis centavos), representada pela CDA n° 
20190029683 datada de 17/10/2019 acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "Realizada as buscas e 
não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos endereços do(s) 
executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, 
observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 
2022. Eu, LINDAUMIRA NERES DE LIMA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. MILENE DE CARVALHO HENRIQUE, Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias nº 6964168 
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): RENATA MIRANDA QUIDUTE SILVA - CPF n°: 812.521.701-06, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0022407-
42.2019.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 12.193,09 (doze mil, cento e noventa e três reais e nove centavos), representadas pelas CDAS n° 
20190014462 e 20190014463, datada de 26/08/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou 
no mesmo prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "(...1. Dê 
ciência ao exequente no prazo de 05 (cinco) dias acerca do presente despacho; 2. Promova a citação do(a)(s) executado(a)(s) 
via edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais; e 3. Decorrido o prazo 
supradelineado, intime o exequente para impulsionar o feito executivo, 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 23 dias do mês 
de novembro de 2022. Eu, MARCUS VINICIUS COELHO DA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6944759 
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 0005734-
66.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE DIAS GONCALVES, CNPJ/CPF nº 
008.895.553-20, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18. dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, 
sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. 
Considerando que o débito se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, condeno a 
Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Após o transito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, 
PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das 
custas processuais nos termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Cumpra-se.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 
dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6944912 
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 0005766-
71.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SERGIO MIGUEL DA CRUZ, CNPJ/CPF nº 
253.932.000-72, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, 
sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. 
Considerando que o débito se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, condeno a 
Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Após o transito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 3. Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  ". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
21 dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6945257 
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 0005816-
97.2022.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MANOEL PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
306.467.401-30, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, 
sem resolução de mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. 
Considerando que o débito se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, condeno a 
Fazenda Pública Municipal ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais 
e Ações de Saúde Pública, determino que: 1. Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Após o transito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
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das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 3. Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada 
para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.". E para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da 
Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 
21 dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6945147 
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 5001841-
36.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de BELKISS NOBREGA DE A. LOIOLA, CNPJ/CPF nº 
(#)CPFREULISTA(#), sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, 
RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1. Intime-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. 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. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 
com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.  ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 21 dias do mês de novembro de 2022. Eu, MARCO AURELIO BISPO 
E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 6950702 
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 0002052-
40.2021.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARIA VILMA DE MACEDO LIMA, KAIO PINHEIRO 
MACEDO LIMA e CERAMICA NOVA OLINDA LTDA, CNPJ/CPF nº 585.667.243-72, 035.916.631-82 e 38.134.052/0002-04, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 18 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... 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, face à quitação do débito exequendo. Sem condenação ao pagamento das custas 
processuais e honorários advocatícios. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que: 1. 
Intime as partes acerca do presente conteúdo; 2. Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda com a conferência dos dados cadastrados no sistema 
e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa 
à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o 
valor da causa; e 4. Cumpridas as determinações acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – 
Contadoria Judicial Unificada - para a cobrança das custas processuais, nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.". 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, MARCO AURELIO BISPO 
E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0007926-40.2020.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: SEBASTIAO ROCHA BORGES 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0001902-25.2022.8.27.2706  
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: RAIMUNDO JOSÉ MARINHO NETO 
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 em custas processuais, ante a 
ausência de triangulação processual. Sem condenação de honorários advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 2. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022857-48.2020.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: IVALTO LÁZARO PEREIRA JÚNIOR 
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 em custas processuais, ante a 
ausência de triangulação processual. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028288-63.2020.8.27.2706  
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: MAURO SOARES DE SOUSA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em custas processuais, ante a 
ausência de triangulação processual. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença; 
2. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029481-50.2019.8.27.2706  
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: JOSE PEREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0030296-13.2020.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: ANA PEREIRA NATIVIDADE 
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. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença; 2.Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 3.Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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.  
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008309-47.2022.8.27.2706     
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: LUCRECIO TEIXEIRA VIEIRA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008014-10.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: MARIA JAILZA DE MEDEIROS 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005705-16.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: ALBERTINA FRANCISCA DA SILVA 
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. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1.Cientifique-se o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte sucumbente; 3. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Em caso de renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024029-54.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: LÁZARO DIAS DA COSTA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0008071-28.2022.8.27.2706    
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: MARIA AURILIA ANDRADE 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0010813-26.2022.8.27.2706    
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: DEUSIVAN FERREIRA COSTA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023991-42.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: JOSE PEREIRA SOUZA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.º 0003073-17.2022.8.27.2706 
Autor: MARTINS ARARUE KARAJA 
Adv.: SANDRO FERREIRA PINTO – DEFENSORIA PÚBLICA. 
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RÉU(s): ESTADO DO TOCANTINS 
SENTENÇA: Ante o exposto, com fulcro nos artigos 196, 197 e 198, incisos I e II, todos da CF/88; julgo PROCEDENTE o pedido 
formulado na inicial, para condenar o Estado do Tocantins, a fornecer ao requerente MARTINS ARARUE KARAJÁ, 
consulta na especialidade em Cirurgia Geral, bem como o respectivo procedimento cirúrgico, confirmando o provimento 
liminar deferido no EVENTO 13, neste ato convertido em definitivo. Como consequência, resolvo o mérito da lide com fulcro 
artigo 487, inciso I, do NCPC. Sem condenação em custas processuais, em face da isenção estatal, tampouco honorários 
advocatícos, em atendimento a Súmula 421 do STJ. Considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente que é 
possível presumir que a condenação/proveito econômico não ultrapassa a quantia de 500 (quinhentos) salários mínimos (Art. 
496, § 3º, inciso II do CPC), deixo de remeter ao reexame necessário. Providências do cartório: 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, § 3§), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se.Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0023991-42.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: JOSE PEREIRA SOUZA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Cientifique-se o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0028570-04.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: CICERO FARIAS FILHO 
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 nº18/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0008516-80.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: MARIA DE FATIMA DIAS BRITO 
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 nº218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0005583-03.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: GRACI GOMES DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base nos arts. 485, inciso IV, e 803, inciso I do CPC, EXTINGO o feito, sem resolução de 
mérito, em face da manifesta nulidade da execução. Sem condenação em honorários advocatícios. Considerando que o débito 
se encontrava com a exigibilidade suspensa no momento da propositura da ação, sob a égide do princípio da causalidade, 
CONDENO o MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais finais, caso haja, devendo ser observado o 
disposto no artigo 39, Parágrafo Único, da LEF nº 6.830/80. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
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Pública, determino que: 1.Intime o exequente quanto ao conteúdo da presente sentença; 2. Havendo constrição judicial de bens 
ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI 
determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos 
pela parte interessada;3.Após o transito 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 com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à 
COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
13/2016/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0021159-36.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: JOÃO VIEIRA DA CUNHA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração 
da lide. Intime-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024014-85.2022.8.27.2706 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: JUVANETE RODRIGUES PESSOA DO NASCIMENTO 
SENTENÇA: (...)Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 
Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso 
haja.Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
2.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 3. 
Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0024908-61.2022.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
RÉU: MARIA SOARES DE LIMA 
SENTENÇA: (...)Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 
Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso 
haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: 1.Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
2.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 3.Cumprida 
a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou 
decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0024911-16.2022.8.27.2706/TO 
EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
EXECUTADO: LENA MARA MORAES CARNEIRO 
SENTENÇA: (...)Ante ao exposto, EXTINGO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de 
Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso 
haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente 
sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde 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 
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cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
2.Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 3. 
Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0028831-66.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLARA ELIZA SANTANA ARANTES 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso 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.Expeça-se alvará judicial em favor da parte executada, quanto aos valores constritos, 
conforme conta informada no evento 35. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3.Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação: Ação penal - procedimento sumário  
Nº dos Autos: 0010211-79.2015.8.27.2706 
Acusado: DIEGO MARADONA LOPES DOS SANTOS 
Vítima(S): SOCORRO LOPES DA SILVA e JOANE LOPES DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): SOCORRO LOPES DA SILVA, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de DIEGO MARADONA LOPES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelas infrações penais descritas na 
denúncia...." 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO: 20 DIAS 
Classe da ação:  Ação penal - procedimento sumário 
Nº dos Autos: 0010211-79.2015.8.27.2706 
Acusado: DIEGO MARADONA LOPES DOS SANTOS 
Vítima(S): SOCORRO LOPES DA SILVA E JOANE LOPES DA SILVA 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): JOANE LOPES DA SILVA, 
atualmente em local incerto ou não sabido,  da decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue 
transcrito: "...Ante o exposto, com base no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A 
PUNIBILIDADE de DIEGO MARADONA LOPES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, pelas infrações penais descritas na 
denúncia..." 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 15(QUINZE) DIAS    
CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, Juíza de Direito titular da Vara Especializada no Combate à Violência 
Doméstica e Familiar Contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que 
o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado 
(a) RAIMUNDO CARDIAL DA SILVA, brasileiro, natural de Muricilândia/TO, convivente em união estável, pedreiro, nascido aos 
09.07.1982, filho de Benilda Pereira da Silva e Antônio Pedro, CPF nº 990.075.921-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
o qual foi denunciado nas penas do artigos 129, § 9º, art. 147, caput, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, com as 
implicações da Lei nº 11.340/2006, nos autos de ação penal nº 0016808-20.2022.8.27.2706, e como está em lugar incerto ou não 
sabido, conforme certificou o senhor oficial de Justiça incumbido da diligência, fica citado (a) pelo presente para o fim exclusivo 
de o acusado oferecer defesa preliminar. O prazo para a defesa começará a fluir do comparecimento pessoal do acusado ou do 
de  Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins Defensor constituído. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo 
para oferecimento de defesa inicial e, não comparecendo o(a) acusado (a), nem constituindo defensor no dia seguinte à 
expiração do prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos para deliberação nos termos do que dispõe o artigo 366 do 
Código de Processo Penal. e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. 
 

ARAGUATINS 
Vara de família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e 
respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Divórcio Litigioso, Processo Eletrônico nº 0000805-
89.2019.827.2707, tendo como requerente EDITE PEREIRA DE SA MELO e requerido JESIMON FERREIRA ALBUQUERQUE , 
sendo o presente para CITAR o requerido JESIMON FERREIRA ALBUQUERQUE , brasileiro, casado, filho de Gerson dos 
Santos Albuquerque  e Nely Brilhante Ferreira, natural de Arame - MA, demais qualificações ignoradas, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para querendo, no prazo de quinze (15) dias, contestar a presente ação, sob pena de serem presumidos 
como verdadeiros os fatos narrados na inicial (artigo 285 do CPC). E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois (09/11/2022). Eu, (Verena de Jesus 
Marques Amado Rodrigues), Técnica Judiciária, o digitei. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003873-76.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARLY PESSOA BRAGA 
Interditada: LOURENÇA MARIA PESSOA BRAGA 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) LOURENÇA MARIA PESSOA BRAGA incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do art. 
1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, os direitos do 
(a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente MARLY PESSOA BRAGA como 
curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do interditando, nos 
termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos autos. Por 
conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de 
Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há 
porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de 
ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 05 de agosto de 2022. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003939-56.2021.827.2707 Processo Eletrônico - 3ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MARIA JOSÉ SILVA CARDOSO 
Interditada: IZAETE SILVA CARDOSO 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter a requerida IZAETE SILVA CARDOSO à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora MARIA JOSÉ SILVA CARDOSO, curadora definitiva da requerida, a quem competirá 
a administração dos negócios e bens da requerida, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e 
movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de 
senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico 
ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol da 
interditanda. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização 
em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis da interditada, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código 
Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos da curatelada, ressalvadas as determinações 
judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex 
substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. 
Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações 
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, 
com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. 
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. 
Araguatins/TO, 05 de agosto de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de 
Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0003893-38.2019.8.27.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: GILVANI VELOSO DA SILVA 
Interditado: JOSÉ AUGUSTO SILVA CARDOSO 
Sentença: (...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para submeter o(a) requerido JOSÉ AUGUSTO DA SILVA à 
curatela, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial, nos termos do artigo 85, "caput" e § 1º, da Lei nº 
13.146/2015. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do 
Código de Processo Civil. Nomeio a autora GILVANI VELOSO DA SILVA, curadora definitiva do requerido, a quem competirá a 
administração dos negócios e bens do requerido, em especial perante o INSS para fins de benefício/amparo social e 
movimentação do respectivo valor perante a instituição financeira em que for depositado o valor mensalmente, renovação de 
senha e demais atos necessários relativos à Previdência Social, e perante órgãos públicos, a fim de pleitear tratamento médico 
ou medicamentos em geral, observado o dever de zelo e conservação de rendas, bens e de direito adquiridos, em prol do 
interditando. Lavre-se o competente termo nos autos. Dispenso a curadora ora nomeada de prestar caução ou especialização 
em hipoteca legal, em garantia, sem bens identificáveis do interditado, nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código 
Civil. Também não há porque prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do curatelado, ressalvadas as determinações 
judiciais, sob risco de ser destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex 
substantivo civil. Anoto que a alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. 
Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações 
pertinentes, nos termos do artigo 9º do Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, 
com a ressalva do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. 
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. 
Araguatins/TO, 30 de junho de 2022. Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de 
Araguatins – TO. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO. 
Autos nº 0004240-03.2021.8.27.2707 Processo Eletrônico - 2ª Publicação 
Ação: Interdição 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL/MARIA DO SOCORRO DINIZ PEREIRA 
Interditada: MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS 
Sentença: (...) Diante do exposto e por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para declarar o(a) 
requerido(a) MARIA DE LOURDES CONCEIÇÃO RAMOS DOS SANTOS incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, 
na forma do art. 1.767, I, do Código Civil e art. 754 do Código de processo Civil. A interdição ora decretada preserva, no entanto, 
os direitos do (a) curatelado (a), previstos no art. 85, § 1º, da Lei nº 13.146/2015. Nomeio o(a) requerente Maria do Socorro 
Diniz Pereira como curador(a) do(a) interditado(a) para todos os atos da vida civil, dado o estado de desenvolvimento mental do 
interditando, nos termos do art. 755, I, do Código de Processo Civil, mediante compromisso, lavrando-se o competente termo nos 
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autos. Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código 
de Processo Civil. Dispenso o(a) curador(a) ora nomeado(a) de prestar caução ou especialização em hipoteca legal, em garantia, 
sem bens identificáveis do(a) interditado(a), nos termos dos arts. 1.745, parágrafo único, do Código Civil. Também não há porque 
prestar contas da gestão dos bens e/ou direitos do(a) curatelado(a), ressalvadas as determinações judiciais, sob risco de ser 
destituída e responder pela desídia, na forma dos arts. 1.755, 1.762 e 1.774 do citado codex substantivo civil. Anoto que a 
alienação de quaisquer bens pertencentes ao curatelado requer prévia autorização judicial. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, nos termos do artigo 9º do 
Código Civil e artigo 755, § 3º do Código de Processo Civil. Custas nos termos da lei, com a ressalva do artigo 98, § 3º, do 
Código de Processo Civil, caso as partes sejam beneficiárias da gratuidade da Justiça. Publicada e registrada eletronicamente. 
Intimem-se. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com as baixas normativas. Araguatins/TO, 13 de outubro de 2022. 
Dr. José Carlos Tajra Reis Júnior - Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins – TO. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Jordan Jardin, MM. Juiz de Direito da Única Vara Criminal, desta Comarca de Arapoema-TO., na forma da lei 
etc.  FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites 
legais, uma Ação Penal nº 0000105-42.2021.827.2708, movida pelo Ministério Público Estadual contra o(a)(s) 
acusado(a)(s):  ARTOLOUXO PEREIRA DA SILVA, brasileiro, lavrador, convivente em união estável, natural de Arapoema/TO, 
nascido em 24.09.1997 e com 22 anos de idade ao tempo do fato, filho de Rosimar Pereira de Souza Silva e Artur Pereira da 
Silva, portador do RG 697.222 SSP/TO e do CPF 026.151.231-57, residente e em local incerto e não sabido,  para oferecer 
resposta aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse 
a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se ver  processar 
criminalmente nos autos de Ação Penal  acima epigrafada, o qual se encontra denunciado como incurso nas sanções 
dos Artigos 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, bem como promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do 
processo a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Arapoema-TO., aos o (08) dias do mês de 
agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Diretora de Secretaria, digitei o presente. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª Vara 

Editais 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE TUTELA 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo no autos 
do Processo: 50018420420128272710, foi declarada a TUTELA de DENILSON SILVA ARAÚJO, incapaz de reger sua própria 
vida, sendo-lhe nomeado TUTOR o(a) Senhor (a) JOSÉ RAMIRO MARTINS,   a TUTELA é por tempo indeterminado e tem a 
finalidade de reger os tutelandos em todos os atos de sua vida civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, o presente 
Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez (10) dias e afixado na forma da lei. Dado e 
passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 14 dias do mês de setembro de 2022. Eu, Tamyrys Rodrigues 
Almeida, que digitei. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (15 DIAS) 
Fica a parte executada abaixo identificada, INTIMADA acerca da penhora e avaliação de evento 71 no processo abaixo, para, 
querendo, oponha Embargos à Penhora no prazo de 15(quinze) dias: 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000564-90.2011.8.27.2713 
Exequente: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
Executado: LAZARO PEREIRA DOS SANTOS, CPF: Nº 546.823.121-20. 
Executado: LAZARO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ Nº 33.209.206/0001-85. 
DESPACHO/DECISÃO: "Embora os executados tenham sido citados, ao tentar intimá-los acerca da penhora realizada em bem 
imóvel, estes não foram encontrados. De acordo com o artigo 275, §2º do CPC, as intimações poderão ser realizadas por edital 
quando necessário. Assim, caso frustrada a intimação pessoal da parte pelos meios ordinários para andamento do feito, é 
necessária a intimação por edital. Dessa forma, defiro o pedido apresentado pelo exequente no evento 73 para em consequência 
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determino a intimação por edital dos executados acerca da penhora e avaliação realizada no evento 71. Expeça-se o competente 
edital com prazo de 15 dias. Decorrido o prazo supra, intime-se o exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos 
a fim de prosseguir com a execução. Intimem-se. Cumpra-se. FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito." 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 23 de novembro de 2022 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, 
Walter Lima Prado Neto, Servidor de Secretaria, digitei. 
 

1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER, a todos os que o presente Edital com prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) 
Acusado (a) abaixo qualificado, estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e 
não sabido, fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
ofereça por escrito resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo 
Penal. AÇÃO PENAL N.° 0001601-33.2022.8.27.2721. Incidência Penal: Art. 155 “caput” do Código Penal. Autor da denúncia: O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. Denunciado: CLEIDINALDO ALMEIDA ROCHA, brasileiro, solteiro, 
lavrador, nascido aos 11/9/1973, natural de Miracema/TO, filho de Joaquim da Silva Rocha e Maria Almeida Araújo, portador RG 
661.053 - SSP/TO e CPF. 001.441.561-56, ESTANDO ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 27/10/2022. Elaborado POR, Rebheca Pereira Borges, estagiária, 
e conferido por mim, Ramilly Reis dos Santos de Oliveira, que certifico a assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o 
presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Costa Gonzaga, Juiz de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER, a todos os que o presente Edital de Intimação de Sentença com prazo de 60 
(sessenta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio vem INTIMAR o JEFFERSON MENDES LEAL, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 02/09/1998, natural de Araguatins/TO, filho de RAIMUNDA MENDES GOMES e de FRANCISCO 
FERNANDES LEAL, portador do RG sob o n.º 1045296 2.ªvia e inscrito no CPF sob o n.° 05398755110, residente na Rua 
Daniela Peres, 513, Bairro Guaranabara, Parauapebas/PA (Residencial), estando atualmente em local incerto e não sabido, da 
sentença proferida nos autos supramencionados, cujo resumo segue transcrito: "Diante do exposto, julgo o pedido da 
acusação PROCEDENTE para CONDENAR JEFFERSON MENDES LEAL ÀS PENAS DO ARTIGO 155,§1º DO CÓDIGO 
PENAL. Passo a dosimetria da pena. Não há nenhuma circunstância judicial desfavorável. FIXO A PENA BASE em 01 (um) ano 
de reclusão. Presentes as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal relativa (CP artigo 65, I e II "d"), 
entretanto deixo de atenuar a pena em razão de já se encontrar no mínimo legal. Presente a qualificadora prevista no §1º do 
artigo 155, aumento a pena em 1/3, torno a pena provisória em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses. Não verifico outras 
circunstâcnias que possam alterar a pena, razão pela qual TORNO A PENA DEFINITIVA em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses 
de reclusão, mais 10 dias multa no importe individual de 1/30 (um trinta avos) do salário minimo vigente a época do 
fatos. Regime inicial de cumprimento de pena: ABERTO. Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: 
1- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE pelo período da condenação, com carga horária de 07 (sete) horas semanais, 
em local a ser definido no Juízo da Execução e 2- LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, as regras serão fixadas pelo juízo da 
Execução. REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE JEFFERSON MENDES LEAL, servido cópia da presente como alvará de 
soltura, se por outro motivo não estiver preso. Com o trânsito em julgado, formem-se os autos de execução penal e demais 
providências de praxe e proceda-se a baixa definitiva destes autos após as anotações necessárias. Sentença proferida em 
audiência. Partes intimadas. Cumpra-se. Nada mais, mandou encerrar. Eu, Deliane Batista Lopes, estagiária, digitei." Sentença 
publicada aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois(28/04/2022). Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu, Aurenivea Souza Oliveira, digitei e subscrevi, certificando a 
assinatura abaixo do Magistrado que mandou expedir o presente.  
 

GURUPI 
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 00129137120208272722, de Ação de Cumprimento de sentença 
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requerida por VIBRA ENERGIA S.A  em face de LÍRIO GAERTNER e LEILA COLNAGHI, e por este meio INTIMA o(s) 
executado(s) Lírio Gaertner, inscrito no CPF sob o nº 090.558.350-72 e Leila Colnachi, inscrita no CPF sob o nº 283.703.680-
34, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a penhora 
SISBAJUD constante do evento 71 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 106406507920, 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 24 dias do mês de 
novembro de 2022. Eu ____, NILTON DE SOUSA FIGUEIRA, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE LUIZ DA SILVA NETO,  CPF/CNPJ n° 53477740106, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0018693-65.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 11957, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 141,43 (cento e quarenta e um reais e quarenta e três centavos). Que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 23 de novembro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO NETO MARINHO MIRANDA,  CPF/CNPJ n° 65867742172, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011969-45.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 84059, cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 404,61 (quatrocentos e quatro reais e sessenta e um 
centavos). Que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 23 de novembro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara 
dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: NEVILSON CORREA MORAIS,  CPF/CNPJ n° 56671741620, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0008626-41.2015.8.27.2722, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa No (S). 1428, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 116,26 (cento e dezesseis reais e vinte e seis centavos). Que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 24 de novembro de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2763/2022 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 23 de novembro de 2022 
PLANTÃO REGIONAL 
Estabelece o plantão judicial de 1º Grau aos magistrados e servidores responsáveis pelo plantão semanal no âmbito das 
Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, no período compreendido 
das 18h do dia 02 de dezembro de 2022 às 11h59mim do dia 16 de dezembro de 2022. 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro  da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc., 
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CONSIDERANDO as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional 
de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 30, de 20 de outubro de 2022, da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que 
disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense e Revoga a Resolução nº 46, de 07 
de dezembro de 2017; 
CONSIDERANDO a Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário do 
expediente forense no Poder Judiciário do Tocantins, das 12h às 18h, conforme SEI n° 20.0.000019641-0; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução 30/22, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO que compete ao Diretor do Foro da Comarca de Gurupi, nos termos do artigo 14, § 1º, inciso II, alínea “a”, da 
Resolução nº 30/22, disciplinar sobre o Plantão Judiciário anual das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do 
Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe; 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº10/1996. 
RESOLVE: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 3 (Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe) destina-se ao recebimento, 
processamento e apreciação das seguintes medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar ou antecipatória, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados por órgão 
judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 18h às 11h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos 
horários em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, 
apreciação e cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, das 18h às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ) e (Resolução Nº 49 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 11 de dezembro de 2020). 
Art. 3º O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se 
demonstre, de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida neste horário (art. 2º, II) e 
somente configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4º Ficam designados o Dr. JOSSANER NERY NOGUEIRA LUNA, matrícula n° 291148, MM. Juiz de Direito e o 
servidor JOÃO MARCO NAVES DAMACENO, matrícula n° 256247, Técnico Judiciário de 1ª Instância, lotados na Vara de 
Violência Doméstica da Comarca de Gurupi - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da Resolução 
nº 46, de 07 de dezembro de 2017, pelo período compreendido das 18h do dia 02 de dezembro de 2022 às 11h59mim do dia 
09 de dezembro de 2022. 
§ 1º A Escrivã plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 ?9954-5805. 
Art. 5º Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, CELSO ROGERI MENEGON, matrícula n° 85738, para responder 
pelo plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e FERNANDES MARTINS RODRIGUES, matrícula n° 
93250, para responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período 
compreendido das 18h do dia 02 de dezembro de 2022 às 11h59mim do dia 09 de dezembro de 2022. 
§ 1º O Oficial de Justiça plantonista  CELSO ROGERI MENEGON, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8428-6664; 
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§ 2º O Oficial de Justiça plantonista FERNANDES MARTINS RODRIGUES, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 
9 9930-2596. 
Art. 6º Ficam designados o Dr. FABIANO GONÇALVES MARQUES, matrícula n° 291246, MM. Juiz de Direito e a 
servidora ALESSANDRA WALESKA R. AGUIAR, matrícula n° 181353, Técnica Judiciária de 1ª Instância, lotados na Comarca 
de Alvorada - TO, responsáveis pelo plantão das Comarcas descritas no Grupo 3 da  Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 
2017, pelo período compreendido das 18h do dia 09 de dezembro de 2022 às 11h59mim do dia 16 de dezembro de 2022. 
§ 1º A Escrivã plantonista poderá ser localizada por meio do telefone (63) 9 8129-2950?. 
Art. 7º Ficam designados os Oficiais de Justiça Avaliadores, MARCELO SALLUM, matrícula n° 22869, para responder pelo 
plantão nas comarcas de Formoso do Araguaia, Gurupi e Peixe e ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, matrícula n° 172844, para 
responder pelo plantão nas comarcas de Alvorada, Araguaçu e Palmeirópolis, no período compreendido das 18h do dia 09 de 
dezembro de 2022 às 11h59mim do dia 16 de dezembro de 2022. 
§ 1º O Oficial de Justiça plantonista MARCELO SALLUM, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8497-4714; 
§ 2º O Oficial de Justiça plantonista ADÃO BITTENCOURT AGUIAR, poderá ser localizado por meio do telefone (63) 9 8115-
6133. 
Art. 8º Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação constante 
da escala, competindo-lhe as providências necessárias para a comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a 
indispensável publicidade. 
Art. 9º O Secretário do Foro da Comarca de Gurupi - TO, será responsável pela habilitação dos servidores e juízes plantonistas, 
pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 10 Os Secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, são 
responsáveis pelo cadastro no sistema eGESP, das horas trabalhadas pelos servidores Plantonistas, vinculados a sua Comarca, 
imediatamente ao término do Plantão Regional. 
Art. 11 Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 12 Ficam os secretários das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e 
Peixe, responsáveis pela publicação da presente portaria no átrio do Fórum de suas respectivas Comarcas. 
Art. 13 INFORMAR o contato do Comitê Estadual de Saúde do Estado do Tocantins do Plantão judicial sobre assuntos da saúde 
pública e demais contatos regionais informados no SEI nº 22.0.000013561-9, pasta I - ao Servidor Plantonista: 
I - Jurídico da Secretaria Estadual de Saúde - SES-TO: Telefone de plantão do Jurídico: (63) 99966-4032 e-mail: 
gerenciajudicial@saude.to.gov.br; 
I - Regulação da SES: Telefone de plantão da Central de Leitos /Regulação: (63) 99996-4457, (63) 3218-17775 e 3218-3270, e-
mail: spas.sesau18@gmail.com. 
Art. 14 Encaminhe-se via SEI a presente portaria aos juízes Diretores dos Foros das Comarcas de Alvorada, Araguaçu, 
Formoso do Araguaia, Gurupi, Palmeirópolis e Peixe, bem como ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para 
ser publicada no Diário da Justiça. 
Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

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 0010823-56.2021.8.27.2722 
Denunciado: : GILSIVAN MARQUES 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 GILSIVAN MARQUES DA SILVA, brasileiro, nascido aos 
13.04.1977, filho de Izabel Marques da Silva, inscrito no CPF n°. 000.945.071-80, que se encontra em local incerto e não 
sabido, intimada da sentença abaixo transcrita: DECIDO. A materialidade delitiva restou comprovada apenas para o crime 
de ameaça, podendo ser extraída do Auto de Prisão em Flagrante n°12793/2021 bem como através das declarações da vítima 
(evento 1 do IP). Concernente à autoria, esta também restou comprovada, porquanto em juízo a vítima Raimunda Bezerra da 
Cruz Soares ratificou a versão apresentada na fase investigativa, tendo relatado: “...Que os fatos narrados na denúncia são 
verdadeiros; que ela mora numa casa bem simples e que tem medo ficar sozinha; que o réu trabalha em fazenda e quando 
retornou da fazenda a ameaçou de morte, pois a mesma não queria ir embora com ele para trabalhar na Fazenda; que ...”. A 
testemunha Nilson Lourenço das Neves, policial militar, relatou em juízo: “Que não se recorda dos fatos...”. O acusado não 
compareceu em juízo. Quanto ao crime de ameaça, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, a paz e a tranquilidade da 
pessoa, tem-se que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças proferidas causem efetivo temor à vítima, que é o 
caso dos autos, já que a vítima confidenciou ter sentido medo e que já foi ameaçada várias vezes por ele, sendo que pelo fato 
ocorrido procurou ajuda policial. No caso em tela, constato que não há contradições nas declarações da vítima capaz de 
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desprestigiá-la, pois ela ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando a ocorrência dos delitos 
imputados ao acusado. Ressalto, por oportuno, que nos delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente 
praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente 
quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos (AgRg nos EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra 
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, 
Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). Desse modo, a meu ver, há nos autos 
provas suficientes do dolo, autoria e materialidade dos delitos para alicerçar o decreto condenatório do acusado quanto aos 
delitos que lhe foram imputados, de modo que não merece prosperar a tese levantada pela defesa em sede de memoriais. Por 
fim, concernente ao delito de invasão de domicilio verifica-se que na instrução não foram produzidas provas da prática 
desse delito, de modo que, diante da inexistência de provas judicializadas e, especialmente, da dúvida quanto ao sentimento de 
temor da vítima, a absolvição da imputação de invasão domiciliar é medida que se impõe. Isto posto, acolho em parte o pedido 
contido na denúncia e condeno o acusado  GILSIVAN MARQUES DA SILVA pela prática dos delitos capitulados no artigo 147 
do Código Penal, sob os auspícios da lei 11.340/06. 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, em tese, é primário e não registra antecedentes desabonadores. 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. Sendo 
assim, fixo a pena base em 1 (um) mês de detenção. Compenso a agravante presente art. 61, inc. II, “f” do CP, pelo fato do crime 
ter sido cometido com violência contra a mulher, agravando a pena em 5 (cinco) dias. Ausentes circunstâncias atenuantes. 
Ausentes causas de aumento e diminuição de pena. Destarte, fixo a pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de 
detenção. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas 
condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 
direitos, em razão de o crime ter sido praticado com grave ameaça contra a pessoa, violando, portanto, o disposto no art. 44, inc. 
I do Código Penal. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem presentes os requisitos para a 
aplicação deste instituto (pena não superior a 2 anos). Contudo, confrontando este benefício com o quantitativo da pena 
aplicada, revela-se desproporcional e prejudicial ao acusado. Portanto, diante da realidade do benefício ser mais gravoso que a 
execução da pena, deixa de aplicá-lo. Deixo de condenar o acusado nas custas processuais, vez que é assistido pela Defensoria 
Pública. 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. Caso existam medidas cautelares fixadas, o acusado fica desobrigado do 
cumprimento das mesmas. Por outro lado, se houver medidas protetivas de urgência fixadas, o acusado fica obrigado a cumpri-
las até o prazo final anteriormente fixado. 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; Por fim, arquivem-se os autos com 
as devidas baixas; PRI. Gurupi, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Eu, Diane Perinazzo, 
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008170-47.2022.8.27.2722   
Denunciado: : ADSON BERNARDES DE ASSUNÇÃO 
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 ADSON BERNARDES DE ASSUNÇÃO, brasileiro, natural 
de Gurupi-TO, nascido em 20.06.1972, filho de Raimunda Macedo da Silva, CPF 905.645.961-91, que se encontra em local 
incerto e não sabido, intimado da sentença abaixo transcrita: DECIDO. Do Mérito. A materialidade delitiva pode ser 
extraída da Portaria de IP n.º 15361/2021, bem como por meio do Laudo de Lesão Corporal da vítima (evento 4). Concernente 
à autoria, esta também restou comprovada, senão vejamos o depoimento da vítima em sede judicial. “Que não mora mais com o 
acusado. Que o réu a empurrou contra a parede. Que o acusado a puxou pelo cabelo e a pegou no pescoço. Que a vítima queria 
sair e o acusado a teria pegado pela gola da camisa. Que já houve outras agressões. Que a intenção do acusado era de não 
deixar ela sair”. Em relação à infração de vias de fato, verifique-se que não há que se falar em ausência de provas, visto ser 
infração que não deixa vestígios, e a ausência de demonstração de lesão não impede a condenação, tendo em vista se tratar de 
contravenção que ameaça à integridade física por meio da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa que não resulta 
lesões corporais. No mais, em relação ao crime de Lesão Corporal, bem como da infração já aqui imputada, a vítima é firme e 
coerente ao apontar o acusado como o autor das lesões que consta no Laudo de evento 4 do IP apenso. Outrossim, sobre a 
alegação de que o réu não teria a intenção de lesionar a vítima, nota-se que a ofendida destacou que já sofreu outras agressões 
por parte do réu. No mais, ao notar que a vítima queria sair de casa, o denunciado teria partido para cima dela, agarrando-a por 
trás.  Assim, a meu ver, está devidamente comprovado o dolo do acusado, pois, na tentativa desenfreada de impedir a vítima, 
ele, sem pensar duas vezes, descartando qualquer possibilidade pacífica, partiu para cima da sua ex-companheira, utilizando de 
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força física e proferindo as agressões que ocasionaram as lesões descritas no exame de corpo de delito. Ademais, em se 
tratando de fatos relativos à Lei Maria da Penha, a palavra da vítima, até por ser a principal interessada na responsabilização do 
seu ofensor, assume especial relevância probatória, sendo suficiente, se coerente, para ensejar a condenação, a menos que 
haja algum indicativo de que possui interesses suspeitos em eventual condenação do acusado, que não verifico no presente 
caso. Desse modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e materialidade dos delitos para alicerçar o 
decreto condenatório do acusado, de modo que não merece prosperar a tese levantada pela defesa em sede de alegações 
finais. Isto posto, acolho o pedido contido na denúncia e condeno o acusado ADSON BERNARDES DE ASSUNÇÃO pela 
prática das infrações capituladas nos artigos 21 do Decreto 3688/41  e artigo 129 §13 do Código Penal, sob o auspício da Lei 
1130/06 na forma do artigo 69 do Código Penal. Passo à análise e individualização da pena: As condutas incriminadas e 
atribuídas ao sentenciado incidem num mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 
circunstâncias judiciais enunciadas pelo art. 59 do Código Penal, a fim de evitarmos repetições desnecessárias. 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: a) 15 (quinze) dias de prisão simples para a infração de vias de fato; b) 1 (um) ano de reclusão para o crime de Lesão 
Corporal. Em relação às infrações de vias de fato, não concorre circunstância atenuante. Concorre à agravante prevista no 
art. 61, II, “f” do Código Penal, razão pela qual agravo a pena-base para essas infrações em 1/6, passando a dosá-las: 17 
(dezessete) dias de prisão simples. Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes em relação ao crime de Lesão 
Corporal. Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena em relação a todas as infrações.   Em sendo aplicável 
a regra disciplinada pelo art. 69 do Código Penal (concurso material de crimes) e art. 681 do CPP, fica o sentenciado 
condenado, definitivamente, à pena de: 1 (um) ano de reclusão e 17 (dezessete) dias de prisão simples. Em cumprimento 
ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime aberto, cujas condições serão 
estabelecidas pelo Juiz da Execução. No tocante à detração penal, se for o caso, será aplicada pelo Juiz da Execução, já que 
fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais favorável ao sentenciado. Incabível a substituição da pena privativa de 
liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados com violência e grave ameaça contra a pessoa, 
considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 do Código Penal, verifico estarem 
presentes os requisitos para a adoção deste instituto, todavia deixo de aplicá-lo por não se mostrar vantajoso ao sentenciado em 
face do quantitativo de pena aplicado. 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). Do valor mínimo de reparação. 
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a 
compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in 
re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do 
dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. Diante do exposto, condeno o acusado ADSON BERNARDES DE 
ASSUNÇÃO, a título de danos morais, ao pagamento em favor da ofendida na quantia de  R$1.000,00  (mil reais), nos 
termos do art. 387, IV do CPP. 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. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. . 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 24 de novembro de 2022. Eu, Diane 
Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO (COM PRAZO DE 15 DIAS) 
Autos nº 5000196-21.2010.8.27.2712 
Chave consulta: 267055942914 
Link acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Ação: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
Requerente: MARIA BENEDITA FERREIRA 
Adv: MAGNUS KELLY LOURENÇO DE MEDEIROS (DPE)   DP9084312   
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – respondendo pela Comarca de Itaguatins-TO, com atribuições na forma da 
Lei, etc., FAZ SABER a todos que presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que, por este meio, CITAR – OS 
POSSÍVEIS HERDEIROS INCERTOS E DESCONHECIDOS, estando-os em lugar incerto e não sabido, cientificando-os dos 
termos da demanda, podendo acessarem ao processo pelo seu número de ordem, a chave de acesso e link acima descritos, 
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para, querendo, no prazo de 15 (quinze), apresentar resposta ao pedido, sob pena de revelia e confissão, tudo conforme parte 
decisiva da respeitável decisão TRANSCRITO: "Ante o exposto, REVOGO o despacho do evento 49; por conseguinte, 
DETERMINO a exclusão do Espólio de Francisco Matias da Silva do polo passivo. 1. INTIMEM-SE as partes acerca desta 
decisão pelo prazo de 15 dias. 2. Tendo em vista que consta nos autos o extrato de envio para a publicação via edital do termo 
de citação dos herdeiros incertos e desconhecidos (evento 44), DETERMINO à escrivania que seja acostado ao feito o 
respectivo  edital devidamente publicado no Diário da Justiça. 2.1 Não sendo possível o cumprimento do item anterior, 
DETERMINO a publicação de novo edital de citação dos herdeiros incertos e desconhecidos. 3. Em seguida, considerando a 
necessidade de serem provados os fatos alegados na peça exordial, REDESIGNO a audiência de instrução e julgamento, 
consoante pauta disponível em cartório. 4. CUMPRA-SE o necessário. Itaguatins, 15/03/2022. JEFFERSON DAVID ASEVEDO 
RAMOS Juiz de direito”. Eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS-JUSTIÇA GRATUITA-2ª PUBLICAÇÃO 
Processo nº 5000098-65.2012.8.27.2712 - DIVÓRCIO LITIGIOSO Chave nº 380929335612 
Link de acesso: http://eproc.tjto.jus.br 
Autor: - ARCANJA PEREIRA DE SOUSA 
Advogado: DEFENSOR PÚBLICO 
Réu-: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA 
Advogado: Não Consta. 
Doutor Jefferson David Asevedo Ramos, Mm. Juiz de Direito da Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, na Forma da Lei, 
etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de DIVÓRCIO LITIGIOSO, autuada sob o nº 0000883- 
68.2019.827.2712, proposta por – ARCANJA PEREIRA DE SOUSA, em desfavor de FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA. Sendo 
o mesmo para CITAR o Senhor FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA, brasileiro, casado, demais qualificações ignoradas, 
residente e domiciliado na Rua Bom Jesus, nº 522, Centro, CEP 65939-970, Itinga do Maranhão - MA, que, atualmente 
encontrasse em lugar incerto e não sabido, querendo, para responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o 
fazendo, presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na peça exordial, na forma do artigo 257 do Código de Processo Civil, 
com duas publicações distintas com 20 (vinte) dias entre cada e apenas no Diário da Justiça eletrônico. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e 
vinte e dois (2022). E, para constar, eu, Sandra Ma. Rocha Silva, Técnica Judiciária que digitei e subscrevi. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
Ação Penal n 0002659-95.2018.8.27.2726 
REU: WANDERSON XAVIER DE MOURA 
Defensor: Defensoria Pública 
RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito desta Comarca, no uso de suas funções legais, e na forma da lei, etc. FAZ SABER, pelo 
presente edital com prazo de 60 dias, extraído dos autos de AP 0002659-95.2018.8.27.2726 em que figura como réu: 
WANDERSON XAVIER DE MOURA, já qualificado nos autos, INTIMAR da SENTENÇA condenatória, parte final a seguir 
transcrita: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para condenar o réu WANDERSON XAVIER DE MOURA, na 
pena de 06 meses de reclusão  e multa de R$ 318,00, por ter praticado o crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. 
Em face da qualidade da pena prevista para o tipo penal ser de reclusão, da quantidade da pena aplicada, da observância das 
circunstancias judiciais desfavoráveis, na forma do art. 33, parágrafo 3º, do CP, aplico o regime inicial de cumprimento de pena 
aberto. Cabe substituição para pena restritiva de direito, sendo a medida poderá ser mais útil à sociedade e ao réu, pelos 
mesmos motivos acima: 1. Aplico ao réu a pena de pagamento de prestação pecuniária a ser recolhida em conta judicial própria 
da Comarca de Miranorte, junto à Caixa Econômica Federal. Para fixar o valor, na forma dos princípios da proporcionalidade, da 
igualdade material e da segurança jurídica (LOPES; DOTTI, 1999, p. 362), conjugo os artigos 59, caput, última parte (princípios 
da suficiência e da necessidade), 45, parágrafo 1º, e 49, parágrafo 1º, todos no estatuto penal base. Dos cálculos impingidos de 
forma proporcional à pena privativa de liberdade fixada, o resultado de 01 salário mínimo, a ser destinado ao fundo de penas 
pecuniárias desta Comarca, em depósito judicial, que pode ser parcelado em até 06 prestações;  2. Deve ainda manter o 
endereço atualizado; e não se mudar sem prévia autorização judicial, e ainda sempre que for chamado, inclusive por meio de 
whatsapp, email ou telefone celular, que deverá deixar a disposição, devidamente atualizado.  Ricardo Gagliardi, juiz de Direito. 
Miranorte, 24 de outubro de 2022 
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NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
 EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor WILLIAM TRIGILIO DA SILVA – Juiz de Direito desta Comarca de Natividade, 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 do 
Cível tramitam os autos n. 00006320520198272727 – ação de INTERDIÇÃO proposta por GENERINA BELEM DOS SANTOS 
em face de YARLES ARAÚJO DOS SANTOS, em cujo feito foi proferida a seguinte sentença: “SENTENÇA I - 
RELATÓRIO Trata-se de AÇÃO DE INTERDIÇÃO proposta por GENERINA BELÉM DOS SANTOS, objetivando a decretação 
da interdição de YARLES ARAÚJO DOS SANTOS e a nomeação da requerente como sua curadora. A requerente afirmou ser 
mãe do interditando, o qual é portador de paralisia cerebral forma tetraplégica mista com comprometimento cognitivo associado - 
CID G80.0; F79.9 e não possui capacidade de exprimir a sua vontade. Salienta que o interditando vive sob a sua vigilância e 
necessita de seu auxílio para a administração dos valores percebidos, bem como para buscar seus direitos, o que somente será 
possível por meio da sua nomeação como curadora dele. A inicial veio acompanhada com os documentos constantes do evento 
1. Com vista, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento de curatela provisória, (evento 11). Por meio da decisão 
constante do evento 13, foi deferida a curatela provisória do interditando à autora, designada audiência de entrevista e 
determinada a citação da interditando. Realizou-se audiência de entrevista,  o qual restou prejudicado, haja vista a constatação 
de que o interditando não fala. Ao final, proferiu-se despacho nomeando o Defensor Público responsável pelo contraditório nesta 
comarca como curador especial do interditando, determinando- se a sua intimação acerca da nomeação, bem como para, 
querendo, oferecer impugnação no prazo legal. O curador especial nomeado ao interditando apresentou contestação (evento 
34). Por meio do despacho proferido no evento 37,  foi deferida a gratuidade da justiça postulada pelo interditando, bem como 
determinou-se a realização de perícia. O laudo pericial foi juntado no evento 61. Instados a se manifestarem acerca do referido 
laudo, a autora requereu o julgamento antecipado do mérito (evento 67) e o Ministério Público manifestou-se favorável à 
decretação de interdição de Yarles Aráujo dos Santos (evento 71). II - FUNDAMENTAÇÃO Feito em ordem. Presentes os 
pressupostos processuais, a legitimidade das partes e o interesse processual.  Não há preliminares a serem apreciadas, 
irregularidades ou nulidades a serem sanadas. A requerente é parte legítima para promover a curatela, uma vez que é mãe do 
interditando, conforme se infere dos documentos pessoais de ambos, acostados à inicial. Desse modo, sua legitimidade advém 
do disposto na parte inicial do inciso II do art. 747, do Código de Processo Civil, segundo o qual, a interdição pode ser promovida 
pelos parentes. Passo, pois, ao exame do mérito da demanda. Com a entrada em vigor da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), a pessoa com deficiência - aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial (art. 2º da Lei nº 13.146/2015) - não deve ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na 
medida em que os arts. 6º e 84, do mesmo diploma, deixam claro que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da 
pessoa: Art. 6º A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para: I - casar-se e constituir união estável;II 
- exercer direitos sexuais e reprodutivos; III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de ter acesso a informações 
adequadas sobre reprodução e planejamento familiar; IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização compulsória; V 
- exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária; eVI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, 
como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Art. 84. A pessoa com deficiência tem 
assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Em 
consequência, profundas mutações no campo da curatela foram cunhadas no Código Civil e no Código de Processo Civil. O 
artigo 3º do CC/2002, que anteriormente instituía que a incapacidade absoluta era atribuída aos menores de dezesseis anos de 
idade, aos que careciam de discernimento para a prática de atos da vida civil, em razão de enfermidade ou deficiência mental, e 
aos que não pudessem exprimir sua vontade, mesmo que por causa transitória, hoje apenas conta com a primeira dessas 
hipóteses. Assim, para o direito brasileiro, desde janeiro de 2016, a incapacidade absoluta tem como único critério o etário e não 
há mais fundamento legal para que qualquer deficiência acarrete incapacidade absoluta. Já o artigo 4º do CC/2002, ao fixar as 
hipóteses de incapacidade relativa, retira a previsão de incapacidade pelo discernimento reduzido, proveniente de deficiência 
mental ou desenvolvimento mental incompleto. Por outro lado, foi incluída no rol de incapacidades relativas a hipótese de 
impossibilidade de exprimir a vontade, por causa transitória ou não. Desse modo, com a readequação do sistema de 
incapacidades, o Estatuto assegura à pessoa com deficiência o exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas. Este é o conteúdo dos artigos 84 e seguintes do Estatuto, os quais fixam importantes diretivas para o 
panorama atual, ex vi: Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 
igualdade de condições com as demais pessoas. § 1o Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à 
curatela, conforme a lei. § 2o É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. § 
3o A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às 
necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. § 4o Os curadores são obrigados a 
prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Art. 85. A curatela afetará 
tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial.§ 1o A definição da curatela não 
alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao 
voto. § 2o A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua 
definição, preservados os interesses do curatelado. § 3o No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear 
curador, o juiz deve dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. 
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Art. 86. Para emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Art. 87. Em 
casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito 
ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual 
estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil. [Destacou-se]. No presente caso, o interditando 
possui incapacidade relativa, uma vez que se enquadra na hipótese prevista no inciso I do art. 1.767, do Código Civil, segundo o 
qual estão sujeito à curatela aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Isso porque, 
consoante se infere do laudo pericial  (evento 61), o interditando apresenta grau grave de comprometimento cognitivo e motor, 
com total dependência de terceiros para as atividades de vida habitual e civis. Assim sendo, justifica-se a necessidade da 
interdição, cujo objetivo é a proteção e preservação dos interesses do deficiente. No que tange ao encargo da curatela, dispõe o 
§ 1º do artigo 1.775, do Código Civil que na falta de cônjuge ou companheiro, é curador legítimo o pai ou a mãe e, na falta 
destes, o descendente que se demonstrar mais apto. Nesse caso, a requerente é mãe do interditando, portanto pessoa apta a 
exercer tal encargo, sendo que nenhum outro descente demonstrou interesse em cuidar dos interesses deste. III – 
DISPOSITIVOAnte o exposto, com fulcro no art. 1.767, I, do Código Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial 
para DECRETAR A INTERDIÇÃO  de YARLES ARAÚJO DOS SANTOS para impedi-la de exercer sozinha atos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Por conseguinte, nomeio GENERINA BELÉM DOS 
SANTOS como sua curadora para cuidar de todos os seus bens e negócios financeiros. Como limites da curatela determino 
que: a) o curador não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens pertencentes à interdita; b) os 
valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e 
bem-estar do interdito. Lavre-se o termo de curatela definitiva e intime-se a curadora a assiná-lo, no prazo de 05 (cinco) dias, 
conforme determina o artigo 759 e seguintes do Código de Processo Civil. Proceda-se à inscrição desta sentença no Cartório do 
Registro Civil e publique-se-a na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 
(três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e da curadora, a causa da interdição, os 
limites da curatela e, não sendo total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente. (artigo 755, §3º,  do 
Código de Processo Civil). Deixo de determinar a publicação da sentença na imprensa local por inexistir tal espécie de veículo 
de comunicação nesta localidade. Sem custas. Sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de litígio. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. Cientifique-se o Órgão Ministerial. Após o trânsito em julgado e o cumprimento de todas as 
determinações acima, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas devidas. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA 
DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução 
Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço 
eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2891095v2 e do código CRC 4c08fdce." 
Natividade – TO, 16 de novembro de 2021 Documento eletrônico assinado por WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito, 
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 
2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 4112549v4 e do código CRC abae23a2. 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
A Juíza de Direito, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, titular desta Comarca de Novo Acordo – TO, na forma da Lei etc., faz 
saber a todos, quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que no Cartório Cível desta Comarca, se processam 
os autos de Cumprimento de sentença n. 00003827120168272728, proposta por, LEONEIDE ARAÚJO LIRA, inscrito no CNPJ 
sob o n° 34889949100, em face de GLEICIANE LIMA DE SOUZA, qualificação desconhecida, em local incerto e não sabido, 
JOSÉ AMAURY DA SILVA, qualificação desconhecida, ANA AYNE X SOUSA, qualificação desconhecida, RONIELLE SILVA 
MELO, qualificação desconhecida, JOSÉ CLEGINALDO A. SOUZA, qualificação desconhecida, JOSÉ VILMAR SOUSA DA 
SILVA, qualificação desconhecida, e ELLEN DA SILVA BATISTA, qualificação desconhecida, todos em local incerto e não 
sabido, ficam neste ato, INTIMADOS POR EDITAL dos termos da presente ação e, para que efetue o pagamento voluntário do 
débito ou apresente impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, independente de penhora ou nova intimação, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais (CPC, art. 525, caput). Tudo conforme trecho do despacho a seguir transcrito: "(...) 
INTIME-SE a parte executada, para efetuar o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o 
montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em 
igual patamar (10%), com a consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, art. 513, § 2º, incisos I e II c/c 
art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-O que decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais (NCPC, art. 525, caput).(...)”. E, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou 
a Juíza de Direito, que fosse expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça deste Estado e afixado no 
Fórum local e publicado na forma da lei. Dado e passado, nesta cidade e Comarca de Novo Acordo, Estado do Tocantins, aos 20 
de outubro de 2022. Eu, Luciana Nascimento Alves, matricula 271156, o digitei. 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0046632-57.2019.8.27.2729 
REQUERENTE: JUVANEY FERREIRA SOARES - CPF: 02871596123 
REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17192451000170 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de nº. 0046632-57.2019.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por JUVANEY 
FERREIRA SOARES, em desfavor de BANCO ITAUCARD S.A., e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da 
parte Executada BANCO ITAUCARD S.A., CNPJ: 17192451000170, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar 
conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento da dívida no valor 
de R$ 2.535,62  (dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos), conforme cálculos atualizados juntados 
pela parte exequente no evento 68 que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos 
bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme determinado no Despacho do evento 73.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

1ª vara criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL Nº 6968910 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0044883-34.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): NOELSON PEREIRA DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) NOELSON PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, pastor, nascido em 
07/04/1974, filho de Francisca Gomes dos Santos e de Sebastião Pereira dos Santos, CPF nº 574.175.631-04, ARSO 112 (1105 
Sul) Avenida NS 5, lote 09, quadra 12, Plano Diretor Sul - Palmas/TO 77019086 - Palmas (Residencial), atualmente em local 
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00448833420218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta subscreve, no exercício de suas 
atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de NOELSON PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, 
pastor, nascido em 07/04/1974, filho de Francisca Gomes dos Santos e de Sebastião Pereira dos Santos, CPF nº 574.175.631-
04, com endereço rural na Chácara Portal da Serra, TO 0-20, 11, Palmas/TO, mas atualmente em em local incerto e não sabido, 
uma vez que, no dia 07/05/2014, no período noturno, mas de forma protraída no tempo, na Chácara Portal da Serra, TO 020, KM 
11, nesta Capital, o denunciado adquiriu coisa que sabia ser produto de crime, bem como manteve sob guarda e possuiu arma 
de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, no interior de sua residência. Exsurge dos 
autos investigatórios que, no dia dos fatos, policiais militares foram acionados para atender suposta ocorrência de violência 
doméstica no endereço supracitado. Ao chegarem no local foram recebidos por Edvan e Dalvani. Ao ser indagado, Edvan 
informou que era caseiro da chácara e esposo de Dalvani, informando ainda que no local havia 1 espingarda, marca Boito, 
calibre 28 e 1 espingarda “cartucheira” calibre 36, de propriedade do seu patrão, o acusado Noelson Pereira dos Santos. Edvan 
apresentou as armas aos policiais, tendo sido apreendidas e conduzidas a delegacia. Consta Laudo Pericial de Eficiência em 
armas de fogo nº 2473/2014, concluindo que: “as armas de fogo estavam aptas à produção de disparo”. Após pesquisas no 
sistema INFOSEG, concluiu-se que uma das armas de fogo apreendida era de propriedade de Whinckham Cesar da Fonseca, 
que havia sido vítima de roubo, conforme declarações no ev. 23. Assim, a aquisição da arma por parte de Noelson fora ilícita. O 
denunciado se encontra em local incerto e não sabido (fora do Brasil). Ante o exposto, o Ministério Público denuncia NOELSON 
PEREIRA DOS SANTOS, como incurso nas penas do crime tipificado no art. 180, caput, do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 
10.826/03; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa 
escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, 
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e 
seguintes do Código de Processo Penal, inclusive em eventual reparação mínima. DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas 
de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) 
dias.” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, 
Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá 
argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de 
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Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará 
defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado 
pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 23/11/2022. Eu, GUSTAVO HENRIQUE 
RODRIGUES DE CARVALHO E SILVA, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0045186-48.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): KENIO DE ALMEIDA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) KENIO DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido em 26/01/1976, 
natural de Rubiataba/GO, filho de Nilva Pereira de Almeida e Itamar Almeida, RG nº 133.361 2º Via SSP/TO, CPF nº 
785.749.781-91, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00451864820218272729, pelos 
motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que 
esta subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de Kenio de 
Almeida, brasileiro, solteiro, nascido em 26/01/1976, natural de Rubiataba/GO, filho de Nilva Pereira de Almeida e Itamar 
Almeida, RG nº 133.361 2º Via SSP/TO, CPF nº 785.749.781-91, RG, residente na Rua das Gameleiras, n°04, Quadra 109, Lote 
04, Bairro Morada do Sol II, Taquaralto, nesta Capital, tel.: (63) 98104-1864, imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso: 
Consta dos autos de inquérito policial que o denunciado, entre janeiro de 2011 e agosto de 2013, em sua residência em Vila 
Rica/MT e em Palmas/TO, bem como no interior de seu carro, praticou, por diversas vezes, atos libidinosos com a vítima 
Estéfane Pereira dos Santos, criança com apenas 09 anos de idade à época dos fatos (conforme documentos constantes dos 
autos de IP e declarações da vítima em depoimento especial). Exsurge dos autos investigatórios que o denunciado, tio de 
Estéfane Pereira dos Santos, logo, mantinha convívio habitual com a menor, prevalecendo-se da relação de confiança que 
detinha com aquela, praticou com ela atos libidinosos diversos. Extrai-se do feito que (i) em uma ocasião, no mês de junho de 
2013, ainda quando moravam em Vila Rica/MT, e a vítima tinha 9 anos, Kenio abriu a porta do banheiro onde a menor estava e a 
levou para a cama da tia, colocou um travesseiro em sua boca para que ela não visse nada e não gritasse, tirou sua calcinha, e 
chupou seus seios e vagina. Em seguida, friccionou o pênis entre as nádegas da criança. Em seguida, a ameaçou para que não 
contasse a ninguém, afirmando que “se falasse ele iria matar a mãe, o pai, a irmã, a avô, menos a tia dela, ‘Tânia’”. Já morando 
em Palmas, o denunciado se aproveitava que a vítima dormia na casa de sua tia Estanea em Taquaralto, e, em duas ocasiões, (ii 
e iii) colocou um cobertor em sua boca (e um travesseiro numa outra vez), e manteve conjunção carnal parcial, causando muita 
dor na criança. Ainda noutras vezes, (iv) o denunciado acariciava lascivamente o corpo da vítima durante a noite. Ademais, (v) 
quando a vítima tinha 8 e 9 anos, o denunciado levava Estéfane e sua filha Emilly para a escola, oportunidades em que 
aproveitava também para acariciar lascivamente seu corpo. Numa das vezes, sua prima chegou a segurá-la para o pai acariciar 
a vítima, alisando seus seios e nádegas. A vítima confidenciou os fatos à avó, Ide Aparecida de Paula dos Santos, que 
comunicou os fatos à mãe Elizete Pereira Nunes Santos e ao pai, Estervânio de Paula dos Santos. Destarte, materialidade e 
autoria delitiva devidamente demonstradas pelas provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia Kenio de Almeida, já devidamente qualificado, como incurso 
nas penas do crime tipificado no artigo 217-A, por no mínimo cinco vezes, e 226 II, do Código Penal. Requer, seja a presente 
autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em 
seguida proceda-se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, a 
vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes 
do Código de Processo Penal, inclusive em reparação mínima.DESPACHO: Esgotaram-se as tentativas de localização da 
pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias.” INFORMAÇÕES E 
ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do 
Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar 
tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a 
resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do 
mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, 
deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, 
nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 24/11/2022. Eu, DENISE DE OLIVEIRA SANTOS, digitei e subscrevo. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00287960320218272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: RANIEL RIBEIRO DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) RANIEL RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, reciclador, nascido em 18 de julho de 1996, natural de 
Almas/TO, filho de Aldemir Ribeiro da Silva e de Roseny Batista da Silva, inscrito no CPF sob o nº 048.149.381-60?, atualmente 
em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da 
AÇÃO PENAL n.º 0028796-03.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: O Ministério Público 
denunciou RANIEL RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, reciclador, nascido em 18 de julho de 1996, natural de Almas/TO, 
filho de Aldemir Ribeiro da Silva e de Roseny Batista da Silva, inscrito no CPF sob o nº 048.149.381-601, por fatos assim 
descritos: [...] O acusado foi preso em flagrante e teve a liberdade provisória concedida sem a imposição de medidas cautelares 
(processo 0046102-53.2019.8.27.2729/TO, evento 17, ATA1). A denúncia foi oferecida em 05/08/2021 e recebida no mesmo dia. 
O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de defensora pública (evento 41). Na decisão do evento 44, o recebimento 
da denúncia foi ratificado. Na audiência da instrução, ouviram-se as seguintes pessoas: NAYHARA DE OLIVEIRA COSTA, 
VÂNIA APARECIDA DE OLIVEIRA, WALTER MÁRIO DOS SANTOS FRAGOSO e VICTOR NEYLLONE GOMES DOS 
SANTOS, bem assim o acusado (em 29/06/2022, evento 84). Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, foi deferido o 
requerimento ministerial de realização de exames complementares das vítimas e a requisição ao Hospital Geral Público de 
Palmas - HGPP das cópias dos respectivos prontuários médicos. No evento 85, órgão do Ministério Público juntou documentos 
fornecidos pelas vítimas e, no evento 91, foram anexadas as cópias dos prontuários médicos requisitadas ao HGPP. Os laudos 
dos exames complementares foram juntadas nos eventos 48 e 49 do inquérito policial correspondente. Em alegações finais 
escritas, o órgão do Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado, inclusive na pena reparatória (evento 98, 
ALEGAÇÕES1). [...] 2.1. Da materialidade, autoria e capitulação dos fatos: O resultado do teste de alcoolemia, anexado no 
processo 0046102-53.2019.8.27.2729/TO, evento 1, DOC1, p. 10, comprovou que o acusado dirigia o carro referido na denúncia 
em estado de embriaguez, razão pela qual houve a prisão em flagrante. sendo também constatado que ele não possuía 
habilitação ou permissão para conduzir veículo automotor. Os laudos anexados no processo 0046102-53.2019.8.27.2729/TO, 
evento 32, P_FLAGRANTE1 comprovam a existência do acidente noticiado na denúncia e relatado pelas pessoas ouvidas na 
instrução. Foram também comprovadas as lesões corporais nas vítimas. As demais provas colhidas nas fases inquisitorial e 
judicial permitem concluir que as lesões decorreram do acidente, portanto não se questiona o liame de causalidade entre tais 
eventos. Para o deslinde da causa, deve-se investigar apenas se o acusado concorreu para que tais resultados fossem 
produzidos. O fato ocorreu na Avenida NS 06, por onde seguia, na direção sul-norte, a motocicleta em que estavam as vítimas. 
Pela mesma via, na mesma direção, mas em sentido contrário, transitava o carro dirigido pelo acusado. Sobre a dinâmica do 
acidente, eis o que discorreu o perito que elaborou o laudo (processo 0046102-53.2019.8.27.2729/TO, evento 32, 
P_FLAGRANTE1, p. 22): [...] Assim, a prova técnica permitiu concluir que, no momento da colisão, o veículo conduzido pelo 
acusado trafegava na mão de direção em que estavam as vítimas na motocicleta, o que está em harmonia com as provas orais 
colhidas na instrução. Por conseguinte, o acusado deve ser penalizado por infração ao art. 303 do CTB, pois agiu com 
imprudência e, com isso, causou as lesões corporais nas vítimas. 2.2. Das majorantes: 2.2.1. Da qualificadora: Na hipótese 
destes autos, incide a forma qualificada  prevista no § 2º do referido dispositivo, pois as provas demonstram que o acusado 
estava com a capacidade motora alterada em razão da influência de álcool e causou lesões corporais de natureza gravíssima na 
vítima VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA. A propósito, eis o que constou do laudo do processo 0046102-53.2019.8.27.2729/TO, 
evento 49, LAU1: [...] No tocante a NAYHARA DE OLIVEIRA COSTA, não cabe a majorante, pois conforme discorreu em seu 
depoimento, a lesão sofrida não teve natureza grave ou gravíssima. Nesse ponto, destaco que o §2º do mencionado artigo 303 
prevê que a pena é agravada se o agente conduz o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de 
álcool e se do crime resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Portanto, haveria necessidade de se comprovarem 
as duas situações, o que não ocorreu em relação a esta vítima. 2.2.2. Da causa de aumento prevista no CTB: Conforme 
constatou-se, o acusado não tinha permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor, incorrendo na causa de aumento 
de pena prevista no inciso I do § 1º do art. 302 do CTB, por força do previsto no § 1º do art. 303 do mesmo diploma. 2.2.3. Do 
concurso de crimes: Numa mesma ação, o acusado cometeu dois crimes, pois lesionou vítimas distintas, o que configura a causa 
de aumento de pena prevista no art. 70, caput, do Código Penal. Para efeito de antecedentes, anoto a seguinte condenação 
definitiva do acusado (evento 18, CERTANTCRIM1): [...] 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para 
condenar o acusado RANIEL RIBEIRO DA SILVA  nas sanções do art. 303, § 1º (em relação à vítima NAYHARA DE OLIVEIRA 
COSTA) e do art. 303, §§ 1º e 2º (em relação à vítima VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA), da Lei nº 9.503/1997 (Código de 
Trânsito Brasileiro - CTB), na forma do art. 70, caput, do Código Penal. Passo à dosagem da pena. Apesar da natureza do 
concurso de crimes, entendo necessário individualizar a pena de cada um. 3.1. Da lesão corporal em NAYHARA DE OLIVEIRA 
COSTA: 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal ao tipo; não 
registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram 
suficientemente avaliadas; o motivo e as consequências das infrações não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos 
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desta natureza; as circunstâncias do crime desfavorecem o acusado, pois estava em estado de embriaguez; o comportamento 
da vítima não contribuiu para o resultado, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: havendo uma circunstância 
prejudicial ao acusado, fixo a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 8 meses de detenção. 2ª fase – Atenuantes: não há, 
valendo mencionar que as declarações do acusado não serviram para determinar sua culpabilidade, o que inibe o 
reconhecimento da atenuante da confissão. Agravantes: o acusado é reincidente, como comprova a certidão do evento 18, 
portanto a pena será agravada em 2 meses, passando para 10 meses de detenção. 3ª fase – Causas de diminuição de pena: 
não há. Causas de aumento de pena: por força do disposto no § 1º do art. 303 do CTB, a pena será aumentada em 1/3, 
elevando-se para 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção. O aumento decorrente do concurso de crimes será aplicado adiante. Pena 
final: a pena deste crime fica estabelecida em 1 ano, 1 mês e 10 dias de detenção. 3.2. Da lesão corporal em VANIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade 
normal ao tipo; não registra maus antecedentes; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não 
foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências das infrações não prejudicam o acusado, pois 
são inerentes a fatos desta natureza, valendo ressaltar que a embriaguez do acusado já serviu para agravar a pena; o 
comportamento da vítima não contribuiu para o resultado, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: não havendo 
circunstância prejudicial ao acusado, fixo a pena-base no mínimo, ou seja, em 2 anos de reclusão. 2ª fase – Atenuantes: não há, 
valendo mencionar que as declarações do acusado não serviram para determinar sua culpabilidade, o que inibe o 
reconhecimento da atenuante da confissão. Agravantes: o acusado é reincidente, como comprova a certidão do evento 18, 
portanto a pena será agravada em 4 meses, passando para 2 anos e 4 meses de reclusão. 3ª fase – Causas de diminuição de 
pena: não há. Causas de aumento de pena: por força do disposto no § 1º do art. 303 do CTB, a pena será aumentada em 1/3, 
elevando-se para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. O aumento decorrente do concurso de crimes será aplicado adiante. 
Pena final: a pena deste crime é estabelecida em passando para 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Pena definitiva: por causa 
do concurso formal (art. 70, caput, do Código Penal) e considerando a quantidade de crimes (dois), a pena do crime mais grave, 
qual seja a lesão corporal gravíssima, será acrescida de 1/6, portanto a pena fica definitivamente fixada em 3 anos, 7 meses e 16 
dias de reclusão. Além disso, proíbo o acusado de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 1 
ano, nos termos do art. 293 do CTB. Regime inicial e local de cumprimento da pena: por força dos fundamentos que nortearam a 
fixação da pena-base, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da 
execução. Suspensão condicional da pena: diante das condições pessoais da pessoa acusada, é preferível a substituição. 
Substituição: com fundamento no art. 44 e seu § 3º  do Código Penal, substituto a pena privativa de liberdade pelas seguintes 
restritivas de direito: a) prestação de serviços à comunidade, na forma prevista no art. 312-A do CTB; b) prestação pecuniária no 
valor de R$ 5.000,00, a ser destinada à vítima VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, não podendo esta verba ser considerada para 
abater a reparação do dano. Conforme a situação econômica da pessoa acusada, o pagamento poderá ser fracionado. Recurso: 
concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, por não estarem presentes os fundamentos da prisão preventiva. Além 
disso, o regime inicial  e a substituição são incompatíveis com a prisão. Direitos políticos: os direitos políticos do acusado ficarão 
suspensos durante os efeitos da condenação (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Condeno o acusado ao pagamento das 
custas processuais. Eventual isenção será definida na execução. Reparação mínima do dano: tenho ciência de que há 
entendimento jurisprudencial, inclusive da corte local, no sentido de que a fixação do valor da reparação do dano depende da 
demonstração cabal do prejuízo. Todavia, nem sempre as vítimas dispõem de documentos que atestem a propriedade ou 
permitam determinar o valor do dano. Nestas situações, entendo que não se pode impor a elas o ônus da comprovação do 
prejuízo, sob pena de se subverter a finalidade do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que acaba por favorecer 
aquele que causou a lesão patrimonial. Assim, entendo que se deva privilegiar as palavras das vítimas, por serem as pessoas 
que efetivamente dispõem de conhecimento quanto ao dano sofrido. Ressalto que o processo desenvolve-se sob o crivo do 
contraditório, portanto as informações apresentadas pelas vítimas podem ser questionadas pela defesa, cabendo ao julgador 
avaliar se os valores indicados estão em harmonia com o contexto fático e são compatíveis com a realidade. No caso vertente, 
NAYHARA DE OLIVEIRA COSTA foi coerente em sua narrativa, não se observando que estivesse minimamente interessada em 
informar quantia desarrazoada quanto ao valor do reparo de sua moto, que sofreu avarias de grande monta em razão do 
acidente. Ademais, os danos foram comprovados pelos documentos apresentados no evento 85 e a defesa não apresentou 
argumentos suficientes para rechaçar as importâncias por ela informada. No tocante a VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA, é 
evidente que ela experimentou sofrimento físico e emocional que deve ser minimamente compensado, considerando que sofreu 
debilidades e deformidades permanentes, com encurtamento do membro inferior esquerdo, conforme descreveu o laudo pericial 
apresentado no evento 48 do caderno inquisitório (processo 0046102-53.2019.8.27.2729/TO, evento 49, LAU1), que lhe 
causaram a perda de sua capacidade laboral, passando a depender exclusivamente de benefício previdenciário para o custeio 
de sua sobrevivência. Pela cópia do seu prontuário médico juntado nos eventos 85 e 91 também foi comprovada a gravidade das 
lesões e a necessidade do tratamento fisioterapêutico, que foi parcialmente custeado pela vítima, acarretando-lhe o gasto 
adicional mensal de R$ 170,00. [...] De toda sorte, entendo que o processo penal não se destina a esgotar as questões relativas 
à reparação do dano, diante da limitação da instrução probatória acerca da matéria. Ademais, observo que o inciso IV do art. 387 
do CPP dispõe que o juiz deve fixar o valor mínimo da reparação, a indicar a preocupação do legislador na satisfação, ainda que 
parcial, do interesse do ofendido. Isto posto, fixo os seguintes valores das penas reparatórias: a) R$ 3.000,00 em favor de 
NAYHARA DE OLIVEIRA COSTA; b) R$ 5.440,00 em favor de VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Coisas apreendidas, outros 
efeitos da condenação, fiança etc.: nada há que se decidir. Ficam intimados os representantes das partes por meio do sistema e-
Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM, para intimar o acusado e as vítimas e o cumprimento das demais atribuições que lhe 
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cabem". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 24/11/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, 
digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL Nº 6968652 
2ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
CURATELA Nº 0001111-30.2021.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA GORETH AIRES DE OLIVEIRA 
RÉU: MARIO AIRES DE OLIVEIRA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ /MAIOR) MARIA JOSE DIAS RIBEIRO 
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 MARIO AIRES DE OLIVEIRA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: "POSTO 
ISSO, JULGO PROCEDENTE o pedido, determinando a substituição da curadora MARIA JOSÉ DIAS RIBEIRO pela 
senhora MARIA GORETH AIRES DE OLIVEIRA ao interditado ANTONIO DOS SANTOS. Averbe-se a presente sentença, no 
Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio do(a) interditado(a), (art. 104 da lrp), servindo esta de mandado. 
Certificada a averbação, preste-se compromisso, em cinco dias, em livro próprio na forma do artigo 759 do CPC. Falecendo o(a) 
interditado(a), o(a) curador(a) deverá comparecer em cartório, informando o óbito no prazo de cinco dias, sob as penas da lei. Os 
poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do(a) interditado(a). Publique-se na imprensa oficial por três vez, 
constando do edital o nome do(a) interditado(a) e do(a) curador(a), a causa da interdição e os limites da curatela (art. 755 §3° 
cpc). Preste-se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Falecendo o interditado, o (a) curador (a) deverá 
informar o óbito no prazo de 05 (cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do (a) interditado 
(a). Homologo a renuncia do prazo recursal. Custas pela parte autora. Fica suspensa a exigibilidade face a concessão da justiça 
gratuita. Expeça-se o necessário. Publicada em audiência, registre-se. Saem os presente intimados. Intime-se e cumpra-
se.”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, Samantha F Lino Gonçalves, Assessora Jurídica, 
lavrei. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito ". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. 
Eu, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES , Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 23/11/2022 Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6968652v2 e do código CRC 834d54d7.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES 
PEDREIRA Data e Hora: 23/11/2022, às 17:13:43 
 
EDITAL Nº 6944642 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0037634-32.2021.8.27.2729/TO 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza 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 0037634-32.2021.8.27.2729 em que CARLEANE 
GOMES TAVARES move em face de RHAUL ABREU WALTER NOGUEIRA, que se encontra em local incerto e não sabido, e 
que por meio deste edital fica o mesmo CITADO dos termos da presente ação para, querendo, oferecer resposta à presente 
Ação  no prazo de 15 (quinze) dias, tendo início no dia seguinte da audiência de conciliação, caso não haja autocomposição ou 
na hipótese do não comparecimento de qualquer das partes (artigo 335, I do CPC).  E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será publicado na forma da lei. Eu, ITAMARACY AIRAM 
BONFIM NUNES, Técnica Judiciária, que digitei.Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza 
de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de 
outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, 
mediante o preenchimento do código verificador 6944642v3 e do código CRC 444e5961.Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 22/11/2022, às 10:43:50 
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EDITAL Nº 6965052 
2ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0007464-53.2016.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: JOSEFA COUTINHO DA SILVA 
Requerido (a): ALDON COUTINHO DA SILVA 
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 ALDON COUTINHO DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de ALDON COUTINHO DA SILVA nomeando-lhe curadora a Sra. 
JOSEFA COUTINHO DA SILVA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. Inscreva-se a presente sentença, no Cartório 
do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio do interditado (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 93 da LRP). Anote-se a 
interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-se compromisso na 
forma do art. 759 do Código de Processo Civil. Oficie-se o Cartório de Registro Civil do domicílio do interditado para inscrição da 
sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da interditada. Falecendo o interditado, a curadora deverá 
informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens do interditado. Custas 
pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. PUBLIQUE-SE, INTIMEM-SE. CUMPRA-
SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. Transitada em julgado, proceda as baixas necessárias. Palmas, data certificada pela 
sistema. Documento eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito ". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. 
Eu, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES, Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO,23/11/2022 Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito 
 
EDITAL Nº 6965822 
3ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0034961-03.2020.8.27.2729  
Ação: Curatela 
Requerente: MARIA GORETE TAVARES DA CUNHA 
Requerido (a): MARIA PEREIRA DE LIRA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de MARIA PEREIRA DE LIRA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARIA PEREIRA DE LIRA, nomeando-lhe curadora a 
Sra. MARIA GORETH DIAS VIDAL, 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 a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. 
Eu, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES, Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 23/11/2022 Documento 
eletrônico assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, 
de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 6965822v2 e do código CRC 62394b04. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA 
SANDES PEDREIRA Data e Hora: 23/11/2022, às 17:13:53 
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EDITAL Nº 6964046 
3ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º: 0037480-14.2021.8.27.2729  
Ação: Curatela 
Requerente: KATIA CAVALCANTE BRITO 
Requerida MARIA CAVALCANTE DE MATOSBRITO. 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de MARIA CAVALCANTE DE MATOS BRITO, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: 
" POSTO ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARIA CAVALCANTE DE MATOS BRITO, nomeando-
lhe curadora a Sra. KATIA CAVALCANTE BRITO, 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 da interditada. 
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 
a MMª Juíza, HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixar uma via no placar do Fórum local. Eu, ITAMARACY AIRAM 
BONFIM NUNES , Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 23/11/2022 Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro 
de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível 
no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 6964046v2 e do código 
CRC f5a718bc.Informações adicionais da assinatura:Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
23/11/2022, às 17:13:53 
 
EDITAL Nº 6963158 
3ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:0010355-13.2017.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: DURCELENE COSTA DA SILVA VILELA GOMES 
Requerido(a):MARIA JOSÉ DA SILVA 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MMª. Juíza de Direito desta Terceira Vara de Família e 
Sucessões da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital 
virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da ação supramencionada, 
a qual declarou a interdição de MARIA JOSÉ DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de MARIA JOSÉ DA SILVA nomeando-lhe curadora a Sra. 
DURCELENE COSTA DA SILVA VILELA GOMES, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. Inscreva-se a presente 
sentença, no Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais, do domicílio da interditada (art. 755, §3° do CPC e arts. 29 V, 92 e 
93 da LRP). Anote-se a interdição no registro de nascimento (art. 107 da LRP), em dois dias, servindo esta de mandado. Preste-
se compromisso na forma do art. 759 do Código de Processo Civil.Oficie-se o Cartório de Registro Civil do domicílio 
da interditada para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da interditada. Falecendo a 
interditada, a curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos 
bens da interditada. Custas pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Não havendo 
lide, deixo de fixar os honorários sucumbenciais.  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, ITAMARACY AIRAM 
BONFIM NUNES, Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 23/11/2022 Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito 
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Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 6969365 
2ª PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos n.º:0022292-83.2018.8.27.2729  
Ação: Interdição/Curatela 
Requerente: MARIA DO SOCORRO B. DA SILVA 
Requerido(a):TAIS BORGES DA SILVA 
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 TAIS BORGES DA SILVA, nos termos da sentença cujo dispositivo é o seguinte: " POSTO 
ISSO, JULGO procedente o pedido, decretando a interdição de TAIS BORGES DA SILVA nomeando-lhe curadora a Sra. MARIA 
DO SOCORRO BORGES DA SILVA, com fulcro nos arts. 1767, inciso I do Código Civil. Acolho a manifestação Ministerial, e 
determino que o pedido de alienação de bem móvel seja promovido em demanda autônoma. 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 do interditado 
para inscrição da sentença de interdição, averbando-se a sentença no Registro Civil da interditada. Falecendo a interditada, a 
curadora deverá informar o óbito no prazo de 05(cinco) dias. Os poderes da curatela não autorizam a alienação dos bens 
da interditada.Custas pela requerente. Fica dispensada, face à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Não havendo lide, 
deixo de fixar os honorários sucumbenciais. 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, ITAMARACY AIRAM 
BONFIM NUNES, Servidora do Judiciário, que digitei e conferi. Palmas/TO, 23/11/2022 Documento eletrônico assinado 
por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA. Juíza de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2748/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 22 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 o contido no SEI nº 17.0.000036585-8, onde restou apurada e reconhecida a falta funcional cometida pelo 
servidor R. de S.M., oficial de justiça desta Comarca da Capital, por infração ao art. 134, inciso XV, c/c 155, ambos da Lei nº 
1.818/07, e Provimento nº 002/2011, nos itens 3.3.12, inciso III, 3.3.13 e 3.3.14, da Corregedoria geral da Justiça do Estado do 
Tocantins; 
CONSIDERANDO a publicidade da Decisão nº 3970 / 2018 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, conforme se verifica no 
evento 2189141, do SEI nº 17.0.000036585-8, impositiva da sanção administrativa, conforme o disposto no artigo 194, § 3º,I, da 
Lei Estadual nº 1.818/07; 
RESOLVE: 
APLICAR ao servidor R. de S. M., oficial de justiça, lotado na Central de Mandados desta Comarca de Palmas, a penalidade 
de SUSPENSÃO pelo período de 60 (sessenta) dias, com reflexo nos vencimentos, em razão de ter infringido ao art. 134, inciso 
XV, c/c 155, ambos da Lei nº 1.818/07, e Provimento nº 002/2011, nos itens 3.3.12, inciso III, 3.3.13 e 3.3.14, da Corregedoria 
geral da Justiça do Estado do Tocantins., a partir de 1º/12/2022; 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 2755/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 22 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 nº 8750 / 2022 - PRESIDÊNCIA/5JEPALMAS, SEI 220000039353-7. 
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RESOLVE: 
Art 1º. Alterar Portaria Nº 2739/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 21 de novembro de 2022, para o fim de registrar que o 
plantão judicial do período de 25/11/2022 às 18h a 02/12/2022, às 7h59min., será cumprido pelo magistrado Gilson Coelho 
Valadares, servidora Graziela Romão Nicézio Coelho e oficial de justiça Ruivaldo Aires Fontoura, assessoras jurídicas Nicoly 
Martins Jardim, no período de 25/11/2022 às 18h a 28/11/2022 às 17h59min. e Lurdes Lara Vieira do período de 
28/11/2022 às 18h à 02/12/2022 às 7h59min.. 
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 vinte e dois (22) dias 
do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0043496-47.2022.8.27.2729 
Chave Processo: 934096651822 
Deprecante: 1ª Vara de Família da Comarca de Fortaleza - CE. 
Ação: Exoneração 
Nº de origem: 0266871-17.2022.8.06.0001 
Requerente: José Fernandes de Oliveira 
Advogado: Helder Braga Arruda Júnior - OAB/CE 37.228-A 
Requerido: Francisca Celina de Freitas e Fernando Atila Freitas de Oliveira 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa.  DESPACHO/DECISÃO 1 -  INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado 
cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS PROCESSUAIS no valor de R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove 
reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link + 
Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), no prazo de 15 (quinze) dias. Caso o advogado da parte não se 
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima 
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício. 
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc. 
Documento eletrônico assinado por LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, Juiz de Direito 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MELQUISEDEQUE CORREA, CPF/CNPJ: 689.713.201-25, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0021000-
63.2018.8.27.2729, 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, 
22 de novembro de 2022. 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5314 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022 46 

 

 
 

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 MAIRLA ARAUJO SOARES, CPF/CNPJ: 357.912.501-00, para que, caso queira, no prazo 
de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0011920-
17.2014.8.27.2729, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, 22 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 SOLANGE CRUZ FREITAS FONTOURA, CPF/CNPJ: 731.419.842-04, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0000619-63.2020.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20190036181, inscrita em 31/01/2018, referente ao ISS; 20190036182, inscrita em 28/08/2018, referente ao 
TLF ; 20190036183, inscrita em 28/08/2018, referente ao TLS; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 2.443,48 (dois mil, 
quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. 
Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de 
Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
22 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 FRANCISCA DE LOURDES SILVA, CPF/CNPJ: 11.826.353/0001-61, por estar em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0001576-40.2015.8.27.2729, que lhe move o 
MUNICIPIO DE PALMAS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) 20140029367, inscrita em 08/01/2013, referente ao TLS; 20140029368, inscrita em 04/01/2012, referente ao 
TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 1.520,59 (um mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último 
caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado 
curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 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 VITOR HUGO MORILHA DA CUNHA, CPF/CNPJ: 055.419.221-78, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0020290-43.2018.8.27.2729, 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) 20180000938, inscrita em 10/08/2015, referente ao ISS; 20180000939, inscrita em 11/08/2014, referente ao 
ISS; 20180000940, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 22.685,47 (vinte e 
dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta 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: 
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fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 21 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 SUPREMA HOLDING LTDA, CPF/CNPJ: 15.414.991/0001-26, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0000277-44.2022.8.27.2709, 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) 20220000060, inscrita em 20/01/2022, referente ao MULTA; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 
9.670,51 (nove mil, seiscentos e setenta reais e cinquenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 
6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. 
 
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 GELOMAQ REFRIGERACAO COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 38.137.345/0001-64, de MARLENE 
RODRIGUES NOGUEIRA, CPF/CNPJ: 023.182.271-52 e de RAIMUNDO NONATO RODRIGUES, CPF/CNPJ: 035.000.281-
95, por estar em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 
0036895-64.2018.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(s) J-2909/2018, inscrita em 16/05/2018, referente ao 
PROCON; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 68.819,51 (sessenta e oito mil, oitocentos e dezenove reais e 
cinquenta e um centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da 
execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, 
em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para 
que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça 
do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES 
SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 16 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 AGUIAR & ARAUJO LTDA, CPF/CNPJ: 02.993.345/0001-19, por estar em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0028815-14.2018.8.27.2729, que lhe move o ESTADO 
DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida 
Ativa nº(s)  J-578/2018, inscrita em 15/02/2018, referente ao PROCON; cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 26.492,28 
(vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 9º da Lei nº 
6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar perante a Vara 
de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
18 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 MARLY DE OLIVEIRA FERNANDES, CPF/CNPJ: 011.543.281-71, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 63 dos autos da Execução Fiscal n° 0004089-39.2019.8.27.2729 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 
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Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 22 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 IVAN DE SOUSA CARVALHO, CPF/CNPJ: 833.224.421-87, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 81 dos autos da Execução Fiscal n° 0005421-46.2016.8.27.2729 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, 22 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 JAQUELINE SOUSA DA SILVA, CPF/CNPJ: 11.943.184/0001-40 e JAQUELINE SOUSA 
DA SILVA,CPF/CNPJ: 020.100.601-48, para tomar ciência da sentença proferida no evento 79 dos autos da Execução Fiscal 
n° 0030653-31.2014.8.27.2729 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, 
22 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 JOSE DE OLIVEIRA SANTOS, CPF/CNPJ: 413.460.841-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 77 dos autos da Execução Fiscal n° 0030928-72.2017.8.27.2729 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, 22 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 MARCOS FRANCISCO DA SILVA, CPF/CNPJ: 851.781.951-91, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento  dos autos da Execução Fiscal n° 0034574-95.2014.8.27.2729 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, 22 de novembro de 2022. 
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PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00031378320218272731   Chave n. 958005439821 
Denunciado: MARCIEL DA SILVA ALVES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado MARCIEL DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, ajudante de pedreiro, nascido em 26/01/2000, natural de Ourilândia 
do Norte/PA, filho de Viviane Ribeiro da Silva e Manoel Pereira Alves, inscrito no CPF 701.770.022-80 e no RG 7852149/PA, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 303, § 1º, c/c art. 302, §1º, inc. I, ambos da Lei 
9.503/97, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00075411720208272731   Chave n. 925477016020 
Denunciado: LÁZARO SOARES DE BARROS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado LÁZARO SOARES DE BARROS vulgo “CHEIO”, brasileiro, nascido em 11/02/1985, natural de Paraíso do 
Tocantins/TO, filho de Maria Amélia Soares de Sousa Barros e de Raimundo Soares Barros, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do artigo 168, Caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00015829420228272731   Chave n. 688211722322 
Denunciado: ANTONIO FILHO BANDEIRA DE ABREU 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado ANTONIO FILHO BANDEIRA DE ABREU, brasileiro, tratorista, natural de Santa Tereza de Goiás/GO, nascido em 
12/09/1972, filho de Aparecida de Jesus Abreu Lima e Antônio Bandeira Lima, inscrito no CPF sob o n. 597.533.901-49, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo, 306, § 1º, inc. I do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei n. 9.503/97). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA 
RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00060668920218272731   Chave n. 626603845521 
Denunciado: ANTONIO NOGUEIRA RIBEIRO FILHO 
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RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado ANTONIO NOGUEIRA RIBEIRO FILHO, brasileiro, empresário, nascido aos 26/02/1962, filho de Terezinha Rocha dos 
Santos e de Antônio Nogueira Ribeiro, inscrito no CPF sob o n. 262.180.975-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II e §2º, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97). E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), 
que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00023952420228272731   Chave n. 141869759222 
Denunciado: WANDERSON SILVA MOREIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado WANDERSON SILVA MOREIRA, brasileiro, casado, nascido aos 15/07/1983, filho de Aldenir Silva Moreira, inscrito no 
CPF sob o n. 022.544.581-67, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 213, §1º c/c art. 
226, inc. II todos do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06 e as diretrizes da Lei 8.072/90. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei 
e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00021674920228272731   Chave n. 131238197422 
Denunciado: OZENIAS ARAUJO OLIVEIRA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado OZENIAS ARAUJO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 13/12/1978, natural de Paraíso do 
Tocantins/TO, filho de Raimundo Araújo Oliveira e de Maria Lídia de Araújo, inscrito no RG sob o n. 369.313 
SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do art. 306, § 1º, inc. I, do Código de Trânsito 
Brasileiro (Lei n. 9.503/97).. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça 
incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por 
advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública 
para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA 
RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00051120920228272731   Chave n. 901203679322 
Denunciado: LEANDRO ROBERTO DE ALMEIDA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado LEANDRO ROBERTO DE ALMEIDA, brasileiro, nascido em 15/10/1982, natural de Crixás/GO, inscrito no CPF n.º 
986.428.201-87, filho de Maria Adelcia de Almeida, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 14, caput, da Lei 10.826/03. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
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como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. 
Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00049597320228272731   Chave n. 324797815622 
Denunciado(a): JOÃO BATISTA XAVIER DOS ANJOS / NOME SOCIAL: JANETE 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do(a) 
acusado(a) JOÃO BATISTA XAVIER DOS ANJOS (nome social: JANETE), brasileira, solteira, do lar, nascida aos 22/10/1990, 
natural de Xambioá/TO, filha de Jacinta Xavier da Rocha, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções 
do artigo 180, caput, do Código Pena. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO(A), o/a acusado(a) em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem 
como, INTIMADO(A) para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá 
ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da 
Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local 
de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. 
Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00049614320228272731   Chave n. 225770310922 
Denunciado: MOISÉS SANTOS DOS REIS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado MOISÉS SANTOS DOS REIS, brasileiro, estado civil e profissão não informados, nascido aos 20/04/1971, naturalidade 
não informada, CPF n.º 00235092100, filho de Walmira Lúcia dos Reis e Arceno Santos dos Reis, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso II (segunda figura), do Código Penal. E, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei 
e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00046834220228272731   Chave n. 379406481822 
Denunciado: RICARDO SILVA GONÇALVES 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado RICARDO SILVA GONÇALVES, brasileiro, solteiro, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 01/01/1991, filho 
de Maria Francisca Alves da Silva e de Ismael Francisco Gonçalves, inscrito no CPF sob o n. 058.156.211-96, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 215-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal. E, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e 
querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o 
prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO 
ALMEIDA-Estagiária), que digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00037186420228272731   Chave n. 768183827522 
Denunciado: JOSE DOS SANTOS CARNEIRO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado JOSE DOS SANTOS CARNEIRO, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 19/03/1956, filho de Sebastião José 
Carneiro e de Helena Maria Gomes Carneiro, inscrito no CPF sob o n. 094.725.841-87 e no RG sob o n. 1.463.146, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 1º, inc. I, da Lei n. 8.176/91. E, o qual se encontra em lugar 
incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em 
epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, 
no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da 
dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), que digitei 
e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00042978020208272731   Chave n. 525429605320 
Denunciado: LINDOMAR FABIANO DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado LINDOMAR FABIANO DA SILVA, brasileiro, união estável, vigia noturno, natural de Araguacema/TO, nascido em 
10.09.1976, filho de Juvenal Pereira da Silva e de Cícera Fabiano da Costa Silva, portador do RG n. 199.039 SSP/TO, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 23/11/2022. Eu (DEBORA RODRIGUES CARVALHO ALMEIDA-Estagiária), 
que digitei e subscrevi. 
 

PEIXE 
2ª cível escrivania de família, sucessões infância e juventude 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL E INTIMAÇÃO 
Por determinação do Juízo da 2ª Escrivania Cível da Comarca de Peixe/TO, faz saber a todos os interessados, que será levado a 
LEILÃO o bem penhorado e avaliado, na seguinte forma: 1º LEILÃO: dia 15 de DEZEMBRO de 2022, a partir das 10h00min, 
com término às 12h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 2º LEILÃO: dia 15 de DEZEMBRO de 2022, a partir das 
14h00min, com término às 16h00min pelo maior lance oferecido, exceto o preço vil (não inferior a 60% do valor da avaliação, 
nos termos dos artigos 880 §1º e 891, parágrafo único, ambos do CPC). Obs.: O leilão será realizado exclusivamente na 
modalidade eletrônica (online), por meio do sítio www.leiloesbrasilto.com.br. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL nº 0000944-
28.2017.8.27.2734 - EXEQUENTE: KIRTON BANK S/A (ANTIGO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) (ATUAL 
BANCO BRADESCO S/A) - EXECUTADO: AMARILDO ALVES ASSIS - JUÍZO DEPRECANTE: JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA 
CÍVEL DA COMARCA DE ALVORADA/TO - BEM: Imóvel denominado FAZENDA RESERVA, com área total de 86,88.21 
hectares, sendo 68,63.69 hectares de cerrado de 2ª. e 18,24.52 hectares de terras montanhosas, cidade de Jaú do 
Tocantins/TO, dentro dos seguintes limites e confrontações: Começa no marco 539, cravado nas confrontações dos lotes 169 e 
184; daí, segue confrontando com o lote 184, com azimute e distância de 103°20’49” – 695,61 metros, até o marco de 542, 
cravado na confrontação do lote 181; daí, segue confrontando do com o lote 181, com azimute e distancia de 199°51’58” – 
1.057,52 metros, até o marco 541, cravado na confrontação do lote 170; daí, segue confrontando com o lote 170, com azimute e 
distância de 297°00’25” – 1.137,54 metros, até o marco 540, cravado na confrontação do lote 169; daí, segue confrontando com 
o lote 169, com azimute e distância de 47°27’49” – 944,61 metros, até o marco 539, marco inicial desta descrição. Imóvel 
matriculado sob o nº 2.081, Ficha 1, Livro 2, Registro Geral, no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Peixe/TO e Distrito de Jaú do Tocantins. Proprietário: AMARILDO ALVES ASSIS. Características do imóvel informada pela 
Oficiala de Justiça Avaliadora em 17-06-2019: “A referida fazenda encontra-se localizada a uma distância de 
aproximadamente 110 quilômetros desta comarca, sendo 80km de estrada pavimentada e 30 km de estrada de terra, chegando 
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na propriedade o acesso somente a pé, não há estradas para transitar veículos, fazenda completamente abandonada, terreno 
montanhoso e pedregoso de difícil viabilidade para implementação de atividade agrícola e pouco favorável para pecuária; sede 
tipo barraco, em ruínas, pequena parte de pastagem em alto grau de degradação, cerrado de terceira, cercas da divisa mal 
conservadas e em ruínas, curral em ruínas com madeiras podres”. (RE)AVALIAÇÃO: R$161.557,20 (cento e sessenta e um mil, 
quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos). Reavaliado em 17 de junho de 2019. Foi atribuído ao alqueire o valor de 
R$9.000,00. DEPOSITÁRIO: AMARILDO ALVES ASSIS - ÔNUS: Constam as seguintes constrições: R-2/M.2081: HIPOTECA 
CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU, referente à Cédula de Rural Hipotecária n.º 00523022010030919 sem concorrência de 
terceiros, ao HSBC BANK BRASIL, S/A., Ag. Gurupi, TO; R-3/M.2081: HIPOTECA CEDULAR DE SEGUNDO GRAU, referente à 
Cédula de Rural Hipotecária n.º 0052302.2013.0114969 sem concorrência de terceiros, ao HSBC BANK BRASIL, S/A., Ag. 
Gurupi, TO; R-4/M.2081: PENHORA referente à Carta Precatória Para Penhora, Avaliação e Deposito, da Comarca de Alvorada, 
TO., extraído do processo n°0001033-21.2015.827.2702, Ação Execução de Titulo Extrajudicial, tendo como exequente HSBC 
BANK BRASIL S/A., BANCO MULTIPLO, e, como executado AMARILDO ALVES ASSIS. VALOR DO DÉBITO: R$ 378.344,24 
(trezentos e setenta e oito reais, trezentos e quarenta e quatro centavos e vinte e quatro centavos), em 21 de fevereiro de 2019. 
Valor a ser atualizado* - LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrições acima. LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL: ANTONIO 
CARLOS VOLPI SANTANA, JUCETINS matrícula nº 012. COMISSÃO DO LEILOEIRO: (a) 5% (cinco por cento) do valor da 
arrematação, a ser pago pelo arrematante; (b) 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação em caso de adjudicação, a ser pago 
pelo exequente. -Somente se perfectibilizada a venda judicial o leiloeiro fará jus à comissão, a ser paga pelo arrematante; do 
contrário, tem ressalvado apenas o reembolso das despesas devidamente comprovadas, que serão suportadas pelo executado 
quando a hasta for suspensa ou cancelada em virtude de acordo entre as partes (parcelamento), bem como de pagamento do 
débito. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações propter rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de ônus tributário, cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à 
alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130, parág. único 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis — ITBI pelo arrematante (artigo 901, §2º do CPC) — e custas processuais (Item 
2.7.8.4 da portaria nº 94, de 21 de janeiro de 2015 e item 63, Tabela X, Lei n e 1.286/2001, TJ-TO), no importe de 1,0% sobre o 
valor do bem arrematado, remido, arrendado ou adjudicado, sendo o mínimo de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) e máximo de R$ 
240,00 (duzentos e quarenta reais) a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS, por meio de DAJ. O arrematante de veículo não 
estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de 
leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela 
de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e 
da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega 
do(s) bem(ns) ocorrerá após a expedição da carta de arrematação ou mandado de entrega. Os bens serão vendidos no estado 
de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a 
consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes 
daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, 
situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão ou pelos meios digitais informados pelo leiloeiro no site 
www.leiloesbrasilto.com.br. - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem garantia, 
constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas. - 
O arrematante arcará com os débitos pendentes que recaiam sobre o bem, exceto os decorrentes de débitos fiscais e tributários 
conforme o artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, e exceto os débitos de condomínio (que possuem 
natureza propter rem), os quais ficam sub-rogados no preço da arrematação **Os bens móveis penhorados poderão ter sido 
removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem 
como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se 
do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista. PARCELAMENTO: 
Na ausência de lance à vista, no caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC. O 
arrematante deverá pagar no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$1.000,00 (mil reais) cada. Ao valor de cada 
parcela, será acrescido juros de poupança, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem, no caso 
de imóveis, ou mediante apresentação de caução idônea no caso de veículos (exemplo de caução idônea: seguro garantia, 
fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 
da arrematação), ressaltando que a caução está condicionada à aceitação pelo Juízo. Não sendo aceita caução idônea pelo(a) 
Juiz(íza), o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a 
posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa 
de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda da caução em favor 
do exequente, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos. OBS.: 
Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa (art. 895, §7º, CPC). LEILÃO EXCLUSIVAMENTE NA MODALIDADE ELETRÔNICA (ONLINE): 
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Quem pretender arrematar o dito(s) bem(ns), deverá ofertar lances pela Internet, através do site www.leiloesbrasilto.com.br, a 
partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data designada para a realização do 
leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 
do leilão, confirmarem os lances ofertados e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para 
fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes deverão garantir seu ato com sinal de 25% (vinte e 
cinco por cento) do respectivo valor ofertado pelo bem, depositando-o em 24 horas. ADVERTÊNCIAS: Na primeira data indicada, 
o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, igual ou superior à avaliação. Não havendo licitantes ou ofertas nessas 
condições na primeira data, na segunda data o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, exceto o lance vil, ou seja, não 
inferior a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação (art. 880, §1º e art. 891, parágrafo único, ambos do CPC). Na 
eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação do bem, por não atendimento pelo arrematante de requisitos 
necessários, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o Exequente KIRTON 
BANK S/A (ANTIGO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO) (ATUAL BANCO BRADESCO S/A), representado pela 
Advogada, Dra. CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, OAB/TO 05630A, bem como o Executado AMARILDO 
ALVES ASSIS, representado pelo Advogado, Dr. ANTONIO CARLOS MIRANDA ARANHA, OAB/TO nº 01327B. Ficam também 
intimados os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de 
superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, 
anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no 
caso de bem tombado, das datas acima, se porventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os 
efeitos do art. 889, inciso l, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do bem, poderá 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Ficam cientificados de que o prazo para a 
apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no §2º do art. 903 do CPC será de dez 
dias após o aperfeiçoamento da arrematação. E para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade de 
Peixe, Estado do Tocantins. Peixe, 22 de novembro de 2022. (Ass.) ANTONIO CARLOS VOLPI SANTANA - Leiloeiro Público 
Oficial JUCETINS matrícula nº 012. 
 

PONTE ALTA 
1ª escrivania cível 

Intimações às partes 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000341-70.2022.8.27.2736 
AUTOR: ARLENE DOS REIS LIMA 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 27/01/2003 a 
27/01/2008, 27/01/2008 a 27/01/2013 e 27/01/2013 a 27/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de 
Novembro de 2022. 
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INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000342-55.2022.8.27.2736   
AUTOR: DEUZIRENE RIBEIRO ALVES 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 08/10/2004 a 
08/10/2009, 08/10/2009 a 08/10/2014 e 08/10/2014 a 08/10/2019. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária 
(Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de 
Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000813-08.2021.8.27.2736 
AUTOR: MARIA DA PAZ RIBEIRO DOS SANTOS ALVES 
ADVOGADO: MARCOS PAULO FAVARO  OAB/ TO04128A/JOSÉ CANDIDO DUTRA JUNIOR OAB/TO4959A 
REQUERIDO: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica o requerido acima mencionado INTIMADO da sentença proferida nos autos supracitados, cuja parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 01/08/2007 a 
01/08/2012, 01/08/2012 a 01/08/2017, 01/08/2017 a 01/08/2022, observando o percentual já implementado, bem como ao 
pagamento do retroativo quanto ao 1º quinquênio, considerando como data de implementação 01/08/2007. Sem prejuízo, no que 
concerne ao adicional por tempo de serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no 
período anterior ao quinquênio da propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. 
Os valores deverão ser liquidados em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos 
termos do (RE) 870947, com sua incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e 
os juros deverão incidir de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 
9.494/97, com redação da lei 11.960/09, a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão 
desta sentença seguirão o rito do Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte 
requerida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que 
será apurado em favor da parte requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem 
como ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, 
Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica 
a remessa necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito 
em julgado e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança 
de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte 
Alta/TO, 23 de Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000631-85.2022.8.27.2736 
AUTOR: ROMARIO PEREIRA CORADO 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
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INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 06% (seis por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 04/01/2016 a 04/01/2021 
Os valores deverão ser liquidados em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos 
termos do (RE) 870947, com sua incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e 
os juros deverão incidir de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 
9.494/97, com redação da lei 11.960/09, a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão 
desta sentença seguirão o rito do Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte 
requerida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que 
será apurado em favor da parte requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem 
como ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, 
Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). Em razão do precedente abaixo do TJTO, 
deixo de determinar a remessa necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-
14.2021.8.27.2736/TO). Com o trânsito em julgado e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial 
Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras 
aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000629-18.2022.8.27.2736 
AUTOR: RAMILDA RODRIGUES CUNHA 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 6% (seies por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 04/01/2016 a 04/01/2021. 
Os valores deverão ser liquidados em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos 
termos do (RE) 870947, com sua incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e 
os juros deverão incidir de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 
9.494/97, com redação da lei 11.960/09, a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão 
desta sentença seguirão o rito do Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte 
requerida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que 
será apurado em favor da parte requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem 
como ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, 
Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica 
a remessa necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito 
em julgado e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança 
de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte 
Alta/TO, 23 de Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000628-33.2022.8.27.2736 
AUTOR: JOSENILDE MELQUIADES DE SOUSA 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 6% (seies por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 04/01/2016 a 04/01/2021. 
Os valores deverão ser liquidados em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos 
termos do (RE) 870947, com sua incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e 
os juros deverão incidir de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 
9.494/97, com redação da lei 11.960/09, a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão 
desta sentença seguirão o rito do Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte 
requerida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que 
será apurado em favor da parte requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem 
como ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, 
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Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica 
a remessa necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito 
em julgado e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança 
de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte 
Alta/TO, 23 de Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000627-48.2022.8.27.2736 
AUTOR: GEANE ALVES RIBEIRO 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 6% (seis por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 01/08/2016 a 01/08/2021. Os 
valores deverão ser liquidados em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos 
termos do (RE) 870947, com sua incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e 
os juros deverão incidir de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 
9.494/97, com redação da lei 11.960/09, a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão 
desta sentença seguirão o rito do Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte 
requerida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que 
será apurado em favor da parte requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem 
como ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, 
Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica 
a remessa necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito 
em julgado e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança 
de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte 
Alta/TO, 23 de Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000111-28.2022.8.27.2736 
AUTOR: FABRICIA RIBEIRO DA SILVA 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 27/01/2003 a 
27/01/2008, 27/01/2008 a 27/01/2013 e 27/01/2013 a 27/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). Em razão do precedente abaixo deixo de determinar a remessa necessária 
(Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de 
Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000203-06.2022.8.27.2736 
AUTOR: ROSINEY ALVES PEREIRA 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
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REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais,  com fundamento no acima 
delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 27/01/2003 a 
27/01/2008, 27/01/2008 a 27/01/2013 e 27/01/2013 a 27/01/2018. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). Em razão do precedente abaixo deixo de determinar a remessa necessária 
(Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a 
baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas 
finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de 
Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000626-63.2022.8.27.2736 
AUTOR: DEJANILDE FERREIRA MELQUIADES 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 6% (seis por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 04/01/2016 a 
04/01/2021, Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de serviço, reconheço a prescrição da pretensão de 
pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da propositura da demanda, em atenção ao prazo 
quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados em sede de cumprimento de sentença e a correção 
monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua incidência a partir do momento em que a verba 
postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo com a remuneração oficial da caderneta de 
poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, a contar da citação. Consigne-se que os 
valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da 
Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de honorários sucumbenciais, cujo percentual será 
definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte requerente na liquidação do julgado, à luz do 
artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no valor que 
vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 
07/12/2016). No presente caso, registro que não se aplica a remessa necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA 
CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à 
Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das 
regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de Novembro de 2022. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES 
AUTOS Nº 0000465-53.2022.8.27.2736 
AUTOR: HEILA MARCIA PEREIRA REIS 
ADVOGADO: VINÍCIUS  CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO  - OAB/TO08735A 
REQUERIDOS: MUNICPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS/TO 
INTIMAÇÃO: Fica a requerida acima mencionada  INTIMADA  da sentença proferida nos autos supracitados, cuja  parte 
dispositiva passo a transcrever: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos iniciais,  com fundamento no 
acima delineados e as provas constantes nos autos e, nos termos art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, resolvo o mérito. 
Assim, CONDENO o Município de Ponte Alta do Tocantins a efetuar, em favor da autora, o pagamento/implementação de um 
adicional de 18% (dezoito por cento) de seus vencimentos por mês trabalhado, relativo ao período entre 19/01/2004 a 
19/01/2009, 19/01/2009 a 19/01/2014 e 19/01/2014 a 19/01/2019. Sem prejuízo, no que concerne ao adicional por tempo de 
serviço, reconheço a prescrição da pretensão de pagamento das verbas vencidas no período anterior ao quinquênio da 
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propositura da demanda, em atenção ao prazo quinquenal disposto na súmula 85 do STJ. Os valores deverão ser liquidados 
em sede de cumprimento de sentença e a correção monetária deverá observar o IPCA-E, nos termos do (RE) 870947, com sua 
incidência a partir do momento em que a verba postulada deveria ter sido paga ao servidor, e os juros deverão incidir de acordo 
com a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, com redação da lei 11.960/09, 
a contar da citação. Consigne-se que os valores retroativos a serem pagos em razão desta sentença seguirão o rito do 
Precatório e RPV, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Condeno, ainda, a parte requerida, ao pagamento de 
honorários sucumbenciais, cujo percentual será definido com base no valor da condenação que será apurado em favor da parte 
requerente na liquidação do julgado, à luz do artigo art. 85, §§2º e 4º, inciso II, do CPC, bem como ao pagamento das custas e 
despesas processuais, com base no valor que vier a ser apurado (0013222-52.2016.827.0000, Rel. Des. HELVÉCIO MAIA, 4ª 
Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 07/12/2016). Em razão do precedente  abaixo do TJTO, deixo de determinar a remessa 
necessária (Precedente: TJTO- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 0000638-14.2021.8.27.2736/TO) Com o trânsito em julgado 
e após a baixa dos autos, remetam-se os autos à Contadoria Judicial Unificada (COJUN) para apuração e cobrança de eventuais 
custas finais e/ou taxa judiciária, nos termos das regras aplicáveis. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ponte Alta/TO, 23 de 
Novembro de 2022. 
 

Atos ordinatórios 
ATO ORDINATÓRIO 
AUTOS Nº 00001988120228272736 
 AUTOR: MARIA LUCIA PEREIRA RODRIGUES 
 REQUERIDO: MUNICIPIO DE PONTE ALTA DO TOCANTINS-TO 
ADVOGADO AUTOR: VINÍCIUS CAUÊ DEL MORA DO NASCIMENTO 
Fica as partes intimada da decisão proferida nos autos supracitados, a seguir transcrita: "Mantenho a sentença, por seus próprios 
fundamentos. Intime-se a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões, sob pena de 
preclusão e demais consequências legais.Havendo preliminar(es) de apelação suscitada(s) pelo recorrido(a)/apelado(a) ou 
interposição de apelação adesiva, intime-se o apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar 
contrarrazões, sob pena de preclusão e demais consequências legais (art. 1.009, § 2º c/c art. 1.010, § 2º, ambos do CPC). Após 
respostas ou decorrido o prazo, remeta-se o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (art. 1.010, § 3º do 
CPC). Os prazos contra o revel serão contados na forma do artigo 346 do CPC. Cumpra-se. Ponte Alta/TO. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00091938020228272737que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, 
move contra ILTON TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, encontrando-se em lugar incerto, fica então intimado das seguintes 
proibições, nos termos dos artigos 22, da Lei 11340/2006: 
a) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima; 
b) Proibição do requerido de se comunicar com a vítima, seus familiares e testemunhas a uma distância mínima de 200 
(duzentos) metros; 
c) Proibição do requerido em frequentar a residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima; 
d) Suspensão de posse de arma do requerido, com comunicação ao órgão competente. 
As medidas restrição ou suspensão de visitas aos filhos menores e prestação de alimentos provisionais ou provisórios deverão 
ser propostas na vara judicial competente, uma vez que não exista vara especializada nesta comarca. Porto Nacional/TO,  
23/11/2022. 
Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, aos 23 dias do mês de novembro de 2022. Eu, Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, lavrei e 
subscrevi. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
AUTOS Nº  0004438-43.2018.8.27.2740 - AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
AUTOR: ANTONIO DIAS 
ADVOGADO: Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA -  OAB-TO 5.797 e OUTROS 
RÉU: BANCO PAN S.A. 
ADVOGADO: Dra. LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH-OAB/TO 5143-B e OUTROS 
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Fica o ESPÓLIO, ou quem for o SUCESSOR ou ainda os HERDEIROS de de cujus ANTONIO DIAS, brasileiro, natural de 
Tocantinópolis-TO, filho de Regina Dias, portador da CIRG nº 334.327-SSP/TO e do CPF/MF nº 015.068.961-62, nascido 
em 09/07/1942, INTIMADOS do DESPACHO/DECISÃO prolatado no evento 73, a seguir transcrito: 
  
DESPACHO/DECISÃO: "Em diligências realizadas por este Magistrado, constato que nos autos de nº 0004442-
80.2018.8.27.2740 o Advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, procurador do requerente, se manifestou no evento 57 
pugnando pela extinção do feito ante o falecimento do autor. Assim, tendo em vista a informação do falecimento da parte 
requerente, sendo confirmado pelo causídico nos autos de nº 0004442-80.2018.8.27.2740, suspendo o processo nos termos do 
artigo 313, I, §1º do CPC, para que seja realizada a substituição processual, no prazo de 30 (trinta) dias. Seguindo os comandos 
do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, intime-se o espólio, ou quem for o sucessor da de cujus, ou ainda os herdeiros desta, via 
Diário de Justiça Eletrônico, e na pessoa do causídico constituído pelo autor, para que manifestem interesse na sucessão 
processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 
de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado 
por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito." 
 
AUTOS Nº  0004431-51.2018.8.27.2740 - AÇÃO PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL 
AUTOR: ANTONIO DIAS 
ADVOGADO: Dr. IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA -  OAB-TO 5.797 e OUTROS 
RÉU: BANCO PAN S.A. 
ADVOGADO: Dra. LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH-OAB/TO 5143-B e OUTROS 
Fica o ESPÓLIO, ou quem for o SUCESSOR ou ainda os HERDEIROS de de cujus ANTONIO DIAS, brasileiro, natural de 
Tocantinópolis-TO, filho de Regina Dias, portador da CIRG nº 334.327-SSP/TO e do CPF/MF nº 015.068.961-62, nascido 
em 09/07/1942, INTIMADOS do DESPACHO/DECISÃO prolatado no evento 60, a seguir transcrito: 
DESPACHO/DECISÃO: "Em diligências realizadas por este Magistrado, constato que nos autos de nº 0004442-
80.2018.8.27.2740 o Advogado Dr. Igor Gustavo Veloso de Souza, procurador do requerente, se manifestou no evento 57 
pugnando pela extinção do feito ante o falecimento do autor. Assim, tendo em vista a informação do falecimento da parte 
requerente, sendo confirmado pelo causídico nos autos de nº 0004442-80.2018.8.27.2740, suspendo o processo nos termos do 
artigo 313, I, §1º do CPC, para que seja realizada a substituição processual, no prazo de 30 (trinta) dias. Seguindo os comandos 
do art. 313, § 2º, inciso II, do CPC, intime-se o espólio, ou quem for o sucessor da de cujus, ou ainda os herdeiros desta, via 
Diário de Justiça Eletrônico, e na pessoa do causídico constituído pelo autor, para que manifestem interesse na sucessão 
processual e promovam a respectiva habilitação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução 
de mérito. Intime-se. Cumpra-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento eletrônico assinado 
por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito." 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de intimação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 0000646-15.2017.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, em 
desfavor de ESTANCIA SÃO DOMINGOS COMERCIO DE AGUA DE COCO LTDA - AGUA DE COCO SEREIA, sendo o 
presente, para INTIMAR a executada: ESTANCIA SÃO DOMINGOS COMERCIO DE AGUA DE COCO LTDA - AGUA DE 
COCO SEREIA, inscrita no CNPJ nº 09.319.927/0001-63, com endereço em local incerto e não sabido, da penhora realizada, 
evento 71, bem como para requerer o que for de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Tudo em conformidade com a decisão, 
evento 69. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e quatro dias do mês 
de novembro do ano de dois mil e vinte e dois. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
GURUPI 

  
EDITAL Nº 6874164 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: JUANN BATISTA CINTRA. 
OBJETIVO: CITAÇÃO do JUANN BATISTA CINTRA, inscrito no CPF sob o nº 03963891122, do inteiro teor do autos nº 
00114652920218272722, Monitória, que lhe move BRUNO MATOS DE MEDEIROS, de todos os termos da inicial para, 
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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), bem como INTIMADO para PAGAR OU ENTREGAR A COISA ou EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO 
DE FAZER OU NÃO FAZER, (conforme o caso), em desfavor da parte ré, no prazo de 15 (quinze) dias concedendo-lhe dias 
úteis para cumprimento, bem como pagamento dos honorários advocatícios, estes FIXADOS no percentual de 5% (cinco por 
cento) sobre o valor atribuído à causa (NCPC, art. 701), sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial 
(NCPC, art. 701, § 2º). 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, 
10/11/2022. JOAO CARLOS RESPLANDES MOTA, diretora/servidor de secretaria judiciária, o 
digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

GURUPI 
2ª Vara Cível 

  
EDITAL Nº 5266585 

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.º50062081620138272722, de Ação de Cumprimento de sentença requerida por KIRTON BANK 
S.A. - BANCO MULTIPLO em face de ROBERTO SCHIRMANN eM. J. R. DE SOUZA, e por este meio INTIMAo(a) 
executado(a) ROBERTO SCHIRMANN e M. J. R. DE SOUZA, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para, no prazo de 
15 (quinze) dias, efetuar o pagamento no valor de R$ 85.740,64 (oitenta e cinco mil, setecentos e quarenta reais e sessenta 
e quatro 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.º125086796713, 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 de abril de 2022. Eu, LORENA RIBEIRO VALADARES VERAS, Técnico 
Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 

Nilson Afonso da Silva 
Juiz de Direito 

 
PALMAS 

2ª Vara Cível 
  

EDITAL Nº 6697810 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito da 2ª 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 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0041738-72.2018.8.27.2729, Classe: Reintegração / Manutenção de Posse, proposta 
por REINALDO FAIS em desfavor de VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA e EDWIN LUIZ DIAS ORTIGOSO, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida VIVIANE RIBEIRO DE SOUZA, CPF: 00786839120, 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 146. 

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 698555593718 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. 
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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 6697810v2 e do código CRC 95854035. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 21/10/2022, às 19:42:27 
0041738-72.2018.8.27.2729                                                                                        6697810 .V2 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

 
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 0016019-83.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO RESIDENCIAL DAS MANGUEIRAS 
RÉU: ÂNGELA FERREIRA DE PAULA 
RÉU: JOSÉ ANTONIO COTRIM LEDESMA 

EDITAL Nº 6830766 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

 
O Excelentíssimo Senhor Doutor AGENOR ALEXANDRE DA SILVA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Palmas/TO, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0016019-83.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por 
ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DE LOTES DO RESIDENCIAL DAS MANGUEIRAS em desfavor de ÂNGELA 
FERREIRA DE PAULA e JOSÉ ANTONIO COTRIM LEDESMA, e que por   este   meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida 
ÂNGELA FERREIRA DE PAULA, CPF: 88597059168 e JOSÉ ANTONIO COTRIM LEDESMA, CPF: 09351029816, 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 99. 

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 321936710721 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 
6830766v3 e do código CRC 99333d51. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 7/11/2022, às 17:38:34 
0016019-83.2021.8.27.2729                                                                                                                              6830766 .V3 
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SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Pautas 
Pauta n° 05/2022 

4ª Sessão Ordinária 
  
Serão julgados pelo Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas - TO, na sua 
4ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia 1º de dezembro de 2022, quinta-feira, a partir das 11 horas, na sala de reuniões do 
Tribunal Pleno, ou nas sessões posteriores quer ordinária, quer extraordinária, os seguintes processos, assim como os adiados 
ou constantes de pautas já publicadas: 

PROCESSOS A SEREM JULGADOS: 
  
01 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 22.0.000027941-6 
REQUERENTES: BALDUR ROCHA GIOVANNINI, ARIÓSTENES GUIMARÃES VIEIRA E JOÃO ALBERTO MENDES 
BEZERRA JÚNIOR 
REFERENTE: Edital nº 471/2022 -PRESIDÊNCIA/CMAGI - 2ª Vara da Comarca de 3ª Entrância de Cristalândia – TO – 
REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  
02 PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 22.0.000030495-0 
REQUERENTES: ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, ESMAR CUSTODIO VÊNCIO FILHO, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, CIRLENE 
MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, MARCELO AUGUSTO FERRARI FACCIONI, ANTÔNIO DANTAS DE OLIVEIRA 
JÚNIOR, MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA, 
DEUSAMAR ALVES BEZERRA, ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, EDIMAR DE PAULA, LUCIANA COSTA 
AGLANTZAKIS, JULIANNE FREIRE MARQUES, RUBEM RIBEIRO DE CARVALHO E ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA 
REFERENTE: Edital nº 506 / 2022-PRESIDÊNCIA/CMAGI - 7ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Palmas – TO – 
REMOÇÃO pelo critério de Antiguidade 
ASSUNTO: AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE 
RELATOR: Desembargador JOÃO RIGO – Presidente do Conselho da Magistratura 
  
Documento assinado eletronicamente por Rita de Cacia Abreu de Aguiar, Secretário do Conselho da Magistratura, em 
24/11/2022, às 10:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 262, de 24 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000033850-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Daniela Junqueira Andrade do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no 1º gabinete da 1ª Turma Recursal  dos Juizados Especiais 
Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 263, de 24 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000033850-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Rheila Aires da Silva para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação no 1º gabinete da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis, Criminais e de Fazenda Pública. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decisões 
 

PROCESSO 22.0.000006990-0 

INTERESSADO DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS 

ASSUNTO Construção da obra de Ampliação da Sede do Palácio da Justiça do Estado do Tocantins 

Decisão Nº 7089, de 24 de novembro de 2022 
Versam os presentes autos acerca da contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de 
Construção da obra de Ampliação da Sede do Palácio da Justiça do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista o Despacho da DIVENG (4707877), a Decisão da COLIC (4707877), bem como o Parecer da ASJUADMDG 
(4717143), acolho a sugestão proposta pelo Senhor Diretor-Geral (4719741), ao mesmo tempo que CONHEÇO e, no mérito, 
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo CONSÓRCIO HIKARI (4684766), a fim de mantê-lo inabilitado para o certame. 
Por conseguinte, determino o envio do feito sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; e 
2. COLIC para o regular prosseguimento do certame. 
Concomitante, à DINFR/DIVENG para conhecimento e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 2768, de 24 de novembro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, especialmente 
o contido no art. 4º da Resolução nº 30/2022, que regulamenta o plantão no 1º e 2º Graus do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica estabelecida a escala de plantão das Secretarias do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins no período de 16 de 
dezembro de 2022 a 19 de dezembro de 2023, na forma a seguir descrita: 

18h do dia 16/12/2022 às 17h59min do dia 23/12/2022 Recursos Constitucionais 

18h do dia 23/12/2022 às 17h59min do dia 30/12/2022 Tribunal Pleno 

18h do dia 30/12/2022 às 17h59min do dia 06/01/2023 1ª Cível 

18h do dia 06/01/2023 às 11h59min do dia 09/01/2023 1ª Criminal 

18h do dia 13/01/2023 às 11h59min do dia 16/01/2023 2ª Cível 

18h do dia 20/01/2023 às 11h59min do dia 23/01/2023 2ª Criminal 

18h do dia 27/01/2023 às 11h59min do dia 30/01/2023 Precatórios 

18h do dia 03/02/2023 às 11h59min do dia 06/02/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 10/02/2023 às 11h59min do dia 13/02/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 17/02/2023 às 11h59min do dia 20/02/2023 1ª Cível 

18h do dia 24/02/2023 às 11h59min do dia 27/02/2023 1ª Criminal 

18h do dia 03/03/2023 às 11h59min do dia 06/03/2023 2ª Cível 

18h do dia 10/03/2023 às 11h59min do dia 13/03/2023 2ª Criminal 

18h do dia 17/03/2023 às 11h59min do dia 20/03/2023 Precatórios 

18h do dia 24/03/2023 às 11h59min do dia 27/03/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 31/03/2023 às 11h59min do dia 03/04/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 07/04/2023 às 11h59min do dia 10/04/2023 1ª Cível 

18h do dia 14/04/2023 às 11h59min do dia 17/04/2023 1ª Criminal 

18h do dia 21/04/2023 às 11h59min do dia 24/04/2023 2ª Cível 

18h do dia 28/04/2023 às 11h59min do dia 02/05/2023 2ª Criminal 

18h do dia 05/05/2023 às 11h59min do dia 08/05/2023 Precatórios 

18h do dia 12/05/2023 às 11h59min do dia 15/05/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 19/05/2023 às 11h59min do dia 22/05/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 26/05/2023 às 11h59min do dia 29/05/2023 1ª Cível 

18h do dia 02/06/2023 às 11h59min do dia 05/06/2023 1ª Criminal 

18h do dia 09/06/2023 às 11h59min do dia 12/06/2023 2ª Cível 

18h do dia 16/06/2023 às 11h59min do dia 19/06/2023 2ª Criminal 

18h do dia 23/06/2023 às 11h59min do dia 26/06/2023 Precatórios 
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18h do dia 30/06/2023 às 11h59min do dia 03/07/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 07/07/2023 às 11h59min do dia 10/07/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 14/07/2023 às 11h59min do dia 17/07/2023 1ª Cível 

18h do dia 21/07/2023 às 11h59min do dia 24/07/2023 1ª Criminal 

18h do dia 28/07/2023 às 11h59min do dia 31/07/2023 2ª Cível 

18h do dia 04/08/2023 às 11h59min do dia 07/08/2023 2ª Criminal 

18h do dia 11/08/2023 às 11h59min do dia 14/08/2023 Precatórios 

18h do dia 18/08/2023 às 11h59min do dia 21/08/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 25/08/2023 às 11h59min do dia 28/08/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 01/09/2023 às 11h59min do dia 04/09/2023 1ª Cível 

18h do dia 08/09/2023 às 11h59min do dia 11/09/2023 1ª Criminal 

18h do dia 15/09/2023 às 11h59min do dia 18/09/2023 2ª Cível 

18h do dia 22/09/2023 às 11h59min do dia 24/09/2023 2ª Criminal 

18h do dia 29/09/2023 às 11h59min do dia 02/10/2023 Precatórios 

18h do dia 06/10/2023 às 11h59min do dia 09/10/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 13/10/2023 às 11h59min do dia 16/10/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 20/10/2023 às 11h59min do dia 23/10/2023 1ª Cível 

18h do dia 27/10/2023 às 11h59min do dia 30/10/2023 1ª Criminal 

18h do dia 03/11/2023 às 11h59min do dia 06/11/2023 2ª Cível 

18h do dia 10/11/2023 às 11h59min do dia 13/11/2023 2ª Criminal 

18h do dia 17/11/2023 às 11h59min do dia 20/11/2023 Precatórios 

18h do dia 24/11/2023 às 11h59min do dia 27/11/2023 Recursos Constitucionais 

18h do dia 01/12/2023 às 11h59min do dia 04/12/2023 Tribunal Pleno 

18h do dia 08/12/2023 às 11h59min do dia 11/12/2023 1ª Cível 

18h do dia 15/12/2023 às 11h59min do dia 18/12/2023 1ª Criminal 

  
Parágrafo único. Nos dias úteis o plantão será exercido pelos servidores designados pela Diretoria Judiciária, na forma do Anexo 
I e II a esta Portaria, sem prejuízo de eventuais substituições, desde que todos sejam previamente credenciados no e-ProcTJTO 
com o perfil de "Plantão". 
Art. 2º No início da semana anterior ao plantão em que funcionará, o Secretário informará à Diretoria Judiciária, via sistema SEI, 
os nomes dos servidores plantonistas de sua respectiva Secretaria. 
Parágrafo único. Incumbirá à Diretoria Judiciária a indicação do servidor plantonista para o Suporte e-Proc, bem como o Oficial 
de Justiça, que serão credenciados previamente com perfil de “Plantão”. 
Art. 3º O telefone celular e o respectivo carregador ficarão sob a responsabilidade dos servidores plantonistas no Tribunal de 
Justiça, os quais deverão ser devolvidos à Diretoria Judiciária ao final de cada plantão, exceto quando o plantão for fracionado, 
caso em que o servidor que estiver encerrando seu plantão contatará o próximo servidor para o repasse do material do plantão. 
Art. 4º Os nomes dos servidores plantonistas e o número do telefone celular deverão ser publicados no sítio eletrônico 
www.tjto.jus.br, pela Diretoria de Tecnologia da Informação. 
Art. 5º A Diretoria Judiciária manterá e-mail institucional para recebimento de petições em caso de impossibilidade técnica de 
prévia distribuição automática pelo sistema e-Proc/TJTO. 
§ 1º Nos casos de petições físicas previstas na Instrução Normativa nº 05, de 2011 (Habeas Corpus), recebidas durante o 
plantão, cabe ao servidor plantonista, o qual será responsável pelo recebimento da petição, consignando a data e a hora da 
entrada, providenciar a sua digitalização e inclusão no sistema e-Proc/TJTO, comunicar ao magistrado plantonista, bem como 
adotar as providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
§ 2º Os documentos recebidos ou processados durante o período de plantão serão impreterivelmente distribuídos ou remetidos 
ao relator/magistrado no início do expediente do primeiro dia útil imediato ao do encerramento do plantão. 
§ 3º Na impossibilidade técnica de prévia distribuição automática pelo sistema e-Proc/TJTO, o servidor plantonista, ficará 
responsável pela imediata distribuição após o encerramento do plantão. 
§ 4º Antes do início do plantão, a Diretoria Judiciária entregará a um dos servidores plantonistas o telefone celular e informará os 
nomes e números de telefones do Desembargador e Oficial de Justiça plantonistas. 
§ 5º A Diretoria Judiciária disponibilizará um telefone celular à assessoria do Desembargador plantonista, devidamente 
configurado para o recebimento de mensagens a respeito da entrada de processos no plantão. 
Art. 6º Os dias trabalhados em plantão, pelos servidores, serão certificados pela Diretoria Judiciária no sistema eGesp, e 
usufruirão a compensação, quando requerido, nos termos do Art. 14, e Art.18 §4º e §5º, da Resolução nº 30, de 2022. 
Art. 7º Os dias trabalhados em plantão, pelos servidores do SEEU/BNMP, serão certificados pela Diretoria Judiciária no sistema 
eGesp, de um(01) dia de expediente de 8 horas a cada semana de 7(sete) dias de plantão no horário das 18hs às 00:00hs de 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5314 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022 66 

 

 
 

cada dia, e usufruirão a compensação, quando requerido, nos termos do art. Art. 14, e Art.18 §4º e §5º, da Resolução nº 30, de 
2022. 
Art. 8º Os dias trabalhados em plantão pelos servidores Oficiais de Justiça, nos finais de semana e feriados, serão certificados 
pela Diretoria Judiciária no sistema eGesp, e usufruirão a compensação, quando requerido, nos termos dos arts. 14 e 18, §4º e 
§5º, da Resolução nº 30, de 2022. 
Art. 9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
ANEXO I 
ESCALA DE PLANTÃO NOS DIAS ÚTEIS 

SERVIDOR MÊS 

PELÁGIO NOBRE CAETANO DA COSTA JANEIRO 

ESFFÂNIA GONÇALVES FERREIRA FEVEREIRO 

NELI VELOSO MICLOS MARÇO 

THELMA GOMES ABRIL 

ALZIMAR CABRAL DOS SANTOS MAIO 

ARLENICLEYCE AIRES DA SILVA JUNHO 

1ª quinzena: JULIENE GUEDES DA SILVA e 
2º quinzena: ANTHONY CARDOSO BIZERRA 

JULHO 

FERNANDA MOREIRA MORAES AGOSTO 

ELISÂNGELA DIAS NASCIMENTO SETEMBRO 

CLAUDIO DE SOUZA RABELO OUTUBRO 

EVA ALMEIDA DOS SANTOS NOVEMBRO 

EVA PORTUGAL DE SOUSA DEZEMBRO 

  
ANEXO II 
ESCALA DE PLANTÃO RECESSO FORENSE COJUN 

SERVIDOR PERÍODO 

DÉBORA DE BRITO RIBEIRO das 18h do dia 16/12/2022 às 8h do dia 
22/12/2022 

JOSÉ CARLOS PINTO MARINHO das 8h do dia 22/12/2022 às 8h do dia 
26/12/2022 

EDSON LUIZ GEAMBASTIANI BARBOSA 
  

das 8h do dia 26/12/2022 às 8h do dia 
30/12/2022 

MÁRCIA ANDREA CAMPELO GALVÃO das 8h do dia 30/12/2022 às 8h do dia 
03/01/2023 

PHILADÉLFIO ALVES RODRIGUES JUNIOR das 8h do dia 03/01/2023 às 8h do dia 
06/01/2023 

DANIEL BUENO AMORIM das 8h do dia 06/01/2023 às 8h do dia 
09/01/2023 

  
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1724/2022, de 24 de novembro de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Fica a magistrada Adalgiza Viana de Santana autorizada a usufruir suas férias no período de 03/07 a 01/08/2023, 

referentes ao exercício de 2021.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 
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CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

 
Portaria Nº 2740/2022 - CGJUS/ASJECGJUS, de 21 de novembro de 2022 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO a competência da Corregedora-Geral da Justiça de expedir provimentos e outros atos normativos para 
desempenho de funções definidas no próprio ato, bem como aprovar e alterar o regulamento da Corregedoria-Geral da Justiça 
na forma do inciso II, do art. 9º, da Resolução n. 08/2021/TJTO (Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça); 
CONSIDERANDO o disposto nos incisos I, II, III, do art. 5º, da Resolução n. 08/2021/TJTO (Regimento Interno da Corregedoria-
Geral da Justiça); 
CONSIDERANDO a necessidade de promover adequação e melhoria constante da eficiência na prestação do serviço 
extrajudicial; 
CONSIDERANDO as deliberações contidas no processo SEI nº 22.0.000031110-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Transferir as atribuições conferidas ao Serviço de Registro Funcional, Controle e Cadastro de Pessoal, constantes no art. 
40 da Resolução n. 08/2021/TJTO (Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça), relacionadas às serventias 
extrajudiciais e aos seus delegatários ou delegatárias, prepostos ou prepostas, para a Divisão de Acompanhamento e 
Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro, setor subordinado à 
Coordenadoria dos Serviços Notariais e de Registro. 
Art. 2º À Divisão de Acompanhamento e Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização dos Serviços Notariais e 
de Registro competirá as seguintes atribuições: 
I - administrar o registro de pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, no sistema de gestão das serventias extrajudiciais; 
II - manter atualizados no sistema de gestão das serventias extrajudiciais os assentamentos dos notários e notárias, 
registradores e registradoras, assim como os seus registros funcionais; 
III - manter atualizado no sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça e no sistema de serventias extrajudiciais do Estado do 
Tocantins as seguintes informações: 
a) status de provimento das serventias extrajudiciais; 
b) vinculação do responsável pela serventia extrajudicial; 
c) documentação de investidura da serventia extrajudicial; 
d) documentação de criação da serventia extrajudicial; 
e) alimentação semestral da quantidade de atos praticados e da arrecadação sempre nos meses de janeiro e julho. 
IV - organizar e manter atualizado o cadastro de todas as serventias extrajudiciais do Estado do Tocantins, inclusive no que se 
refere aos juízes ou juízas de paz e às unidades interligadas de registro civil; 
V - fornecer ao Corregedor-Geral da Justiça ou à Corregedora-Geral da Justiça, para a instrução de processos, informações 
sobre a vida funcional e cadastral dos notários ou notárias, registradores ou registradoras, interinos ou interinas, interventores ou 
interventoras e juízes de paz ou juízas de paz; 
VI - organizar e manter atualizados os registros disciplinares dos notários ou notárias, registradores ou registradoras, interinos ou 
interinas, interventores ou interventoras e juízes ou juízas de paz, valendo-se de dados constantes em sistemas oficiais do 
Tribunal de Justiça ou da Corregedoria-Geral da Justiça; 
VII - expedir certidões sobre a existência ou não de sindicância e processo administrativo, bem como de penalidades impostas 
em desfavor dos notários ou notarias, registradores ou registradoras, interinos ou interinas, interventores ou interventoras e 
juízes ou juízas de paz; 
VIII - promover, anualmente, a atualização cadastral dos notários ou notarias, registradores ou registradoras, interinos ou 
interinas, interventores ou interventoras e juízes ou juízas de paz, valendo-se o mesmo período e do sistema eletrônico 
estabelecidos para servidores ou servidoras e magistrados ou magistradas da primeira instância do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, com a coleta das seguintes informações: 
a) endereço domiciliar atualizado; 
b) endereço eletrônico (e-mail); 
c) número de telefone móvel (celular); 
d) declaração de inexistência de relação familiar ou parentesco que importe em prática vedada no Provimento n. 77/2018, do 
Conselho Nacional de Justiça; 
IX - elaborar e providenciar a publicação dos avisos de vacância de serviços notariais e de registro; 
X - elaborar, manter atualizada e providenciar a publicação, sempre nos meses de janeiro e de julho, da lista geral dos serviços 
notariais e de registro com vacância declarada; 
XI - elaborar relatórios, planilhas e demais expedientes com as informações dos valores a serem ressarcidos pelo Fundo 
Especial de Compensação da Gratuidade dos Atos do Registro Civil de Pessoas Naturais – FUNCIVIL aos registradores e as 
registradoras civis de pessoas naturais e ao Juiz ou Juíza de paz, bem como prestar suporte à Diretoria Financeira do Tribunal 
de Justiça para o correto pagamento; 
XII - fiscalizar e informar à Coordenadoria dos Serviços Notariais e de Registro, a qual se subordina, possíveis irregularidades 
nos atos registrados pelas serventias extrajudiciais e o respectivo pagamento/ressarcimento indevido; 
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XIII - prestar atendimento a todos os registradores ou registradoras e notários ou notárias a fim de dirimir dúvidas e 
questionamentos, seja por contato telefônico, e-mail ou mensagens, acerca de registros de atos no sistema GISE, 
ressarcimentos dos atos gratuitos e pagamento da ajuda de custo complementar aos registradores civis de pessoas naturais; 
XIV - prestar suporte técnico aos usuários dos sistemas de gestão e demais sistemas relacionados à atividade extrajudicial 
geridos ou não pela Corregedoria-Geral da Justiça; 
XV - atender, em regime de plantão, durante o recesso forense do judiciário, as demandas das serventias extrajudiciais dirigidas 
à Corregedoria-Geral da Justiça por telefone, e-mail ou mensagens; 
XVI - fiscalizar e monitorar o atendimento pelas serventias extrajudiciais dos pedidos e requerimentos formulados junto as 
centrais legalmente instituídas; 
XVII - fiscalizar e monitorar o cumprimento tempestivo de obrigações acessórias, prestação de contas e de informações à 
Corregedoria-Geral da Justiça; 
XVIII - monitorar os dados e informações disponibilizados nos sistemas e sites do Tribunal de Justiça e da Corregedoria-Geral da 
Justiça para consultas internas e externas das serventias extrajudiciais; 
XIX - manutenção e atualização dos acessos aos sistemas de informações geridos pela Corregedoria-Geral da Justiça de 
utilização das serventias extrajudiciais; e 
XX - fiscalizar constantemente o funcionamento e manter atualizados todos os dados e informações processadas pelo Sistema 
de Gestão Integrado das Serventias Extrajudiciais - GISE da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 3º Todas as documentações, contidas em pastas, arquivos físicos ou digital relacionadas as serventias extrajudiciais sob a 
guarda do Serviço de Registro Funcional, Controle e Cadastro de Pessoal deverão ser repassadas à Divisão de 
Acompanhamento e Monitoramento das Atividades Correcionais e de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro. 
Art. 4º Durante o período de transição das atribuições para à Divisão de Acompanhamento e Monitoramento das Atividades 
Correcionais e de Fiscalização dos Serviços Notariais e de Registro, caberá ao chefe do Serviço de Registro Funcional, Controle 
e Cadastro de Pessoal a orientação e auxílio a fim de garantir a continuidade dos serviços. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de dezembro de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
Portaria Nº 2757/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 22 de novembro de 2022 

Dispõe sobre o horário de expediente nos serviços notariais e de registro do Estado do Tocantins em dias de jogos da Seleção 
Brasileira no Campeonato Mundial de Futebol de 2022. 
A CORREGEDORA GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 25, VIII, da Lei Complementar nº 112, de 30 de abril de 2018 (Lei de organização dos 
serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público do Estado do Tocantins); 
CONSIDERANDO a realização da Copa do Mundo FIFA de 2022, no período de 20 de novembro a 18 de dezembro, com a 
participação da Seleção Brasileira de Futebol; 
CONSIDERANDO que as notas e registros públicos são essenciais para o exercício dos direitos fundamentais; 
CONSIDERANDO o histórico de envolvimento nacional com o evento e que o horário de alguns jogos da seleção brasileira 
coincide com o expediente dos serviços notariais e de registro; 
CONSIDERANDO, por fim, o contido no SEI n. 22.0.000038827-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º. Nos dias em que a Seleção Brasileira de Futebol jogar nos meses de novembro e dezembro de 2022, fica autorizada a 
redução, a critério do respectivo titular ou responsável, do expediente nos serviços notariais e de registro do Estado do 
Tocantins, devendo ser resguardado o atendimento mínimo de 6 horas exigidos em lei. 
Parágrafo único. Optando pela redução ou supressão de expediente no dia dos referidos jogos, assim como nos Serviços de 
Registro Civil das Pessoas Naturais, o delegatário ou a delegatária deverá comunicar a respectiva Diretoria do Foro e manter o 
atendimento em sistema de plantão. 
Art. 2º. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 2º do Provimento nº 04/2020, desta Corregedoria. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3806/2022, de 23 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 2022/131558 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kallynka de Souza Nazareno, Matrícula 990159, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Porto Nacional-TO para 
Distrito do Município de Origem-TO, no período de 25/11/2022 a 25/11/2022, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, 
determinada no processo: 00031555220228272737.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3807/2022, de 23 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 2022/131565 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Michele Adriana Silva Pires, Matrícula 990086, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Distrito do 
Município de Origem-TO, no período de 26/11/2022 a 26/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo: 0003231-03.2022.8.27.2729.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3808/2022, de 23 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 2022/131547 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Leidivan Pascoal Virgilio, Matrícula 365904, o valor de R$ 153,33, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Porto Nacional-
TO, no período de 28/11/2022 a 28/11/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo: 023106-
56.2022.8.27.272.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3809/2022, de 23 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 2022/131495 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Silvia Maria das Chagas Braga, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 365494, o 
valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Parana-
TO para Zona Rural-TO, no período de 26/11/2022 a 26/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo: 00011991620228272732.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3810/2022, de 23 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 2022/131482 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Carmem Ramos Saorin, Matrícula 364273, o valor de R$ 994,13, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 29/11/2022 a 
03/12/2022, com a finalidade de participar do curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – 2022, nos termos do 
EDITAL nº 235, de 2022, acostado no processo SEI Nº 22.0.000028482-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Joao Antonio Rodrigues de Carvalho, ESCRIVÃO JUDICIAL, Matrícula 257734, o valor 
de R$ 994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no 
período de 29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de participar do curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar – 
2022, nos termos do EDITAL nº 235, de 2022, acostado no processo SEI Nº 22.0.000028482-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3811/2022, de 23 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 2022/131541 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Maria Santana Vilanova de Sousa Candido, Matrícula 363433, o valor de R$ 
153,33, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Guarai-TO para 
Presidente Kennedy-TO, no período de 27/11/2022 a 27/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo: 0003628-86.2022.8.27.2721.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3812/2022, de 23 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 2022/131522 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Luzenir Gomes Lima Guida, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 361455, o valor 
de R$ 459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por seu deslocamento de 
Pedro Afonso-TO para Santa Maria do Tocantins-TO, no período de 28/11/2022 a 29/11/2022, com a finalidade de realizar 
estudo social, determinado no processo: 0001294-13.2022.8.27.2743.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 3813/2022, de 23 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 2022/131605 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Patricia Silva Lima, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 358255, o valor de R$ 994,13, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itaguatins-TO para Palmas-TO, no período de 29/11/2022 a 
03/12/2022, com a finalidade de Participar do curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar-2022, conforme SEI 
22.0.000028482-7.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 3814/2022, de 23 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 2022/131497 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Edilene Pereira da Silva, Matrícula 357990, o valor de R$ 153,33, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Muricilandia-TO, 
no período de 21/11/2022 a 21/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo: 0022940-
93.2022.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3815/2022, de 23 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 2022/130805 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Ionara Cardoso Marques Nascimento, Matrícula 365079, o valor de R$ 994,13, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Palmas-TO, no período de 29/11/2022 
a 03/12/2022, com a finalidade de Para fins de participação presencial no Curso Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – 2022.  

Art. 2º Conceder ao servidor Raimundo Sousa Neto, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 361514, o 
valor de R$ 994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de 
R$ 385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Dianopolis-TO para Palmas-TO, no 
período de 29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de Para fins de participação presencial no Curso Sindicância e Processo 
Administrativo Disciplinar – 2022.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3816/2022, de 23 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 2022/131417 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Hodirley Marques Canguçu, CINEGRAFISTA, Matrícula 357695, o valor de R$ 267,08, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 192,90, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 17/11/2022 a 
18/11/2022, com a finalidade de prestar apoio logístico, suporte tecnológico, cobertura fotográfica e audiovisual, ao evento 
Atividade Física: o desafio de começar e a resistência e o conhecimento para continuar, conforme SEI 22.0.000038372-8.  

Art. 2º Conceder ao servidor Jáder Lincoln do Nascimento, CONTRATO TEMPORÁRIO - ANALISTA JUDICIARIO, 
Matrícula 359987, o valor de R$ 459,98, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, por 
seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 17/11/2022 a 18/11/2022, com a finalidade de prestar apoio 
logístico, suporte tecnológico, cobertura fotográfica e audiovisual, ao evento Atividade Física: o desafio de começar e a 
resistência e o conhecimento para continuar, conforme SEI 22.0.000038372-8.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3817/2022, de 23 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 2022/130774 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Ana Pressilia Silva Bandeira, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357333, o valor de R$ 
994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, 
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conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Palmas-TO, no período 
de 29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de participar do Curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (PAD), 
que ocorrerá no período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022 (SEI 22.0.000028482-7).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3818/2022, de 23 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 2022/130551 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Taina Brasil Nunes , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 365434, o valor de R$ 994,13, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Itacaja-TO para Palmas-TO, no período de 29/11/2022 a 
03/12/2022, com a finalidade de O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas 
atribuições, dispõe sobre as normas gerais para ingresso e participação no curso Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – 2022, a se realizar no período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022, mediante as condições determinadas 
neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3819/2022, de 23 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 2022/130549 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Thyerri Henrique Fernandes Alves, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357375, o valor 
de R$ 994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguacu-TO para Palmas-TO, no 
período de 29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de participar do Curso Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 
(PAD), que ocorrerá no período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022, de forma presencial.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3820/2022, de 23 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 2022/130548 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Felipe Eduardo Rocha Pinheiro, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363993, o valor de 
R$ 994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Filadelfia-TO para Palmas-TO, no período 
de 29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de O deslocamento se inicia na cidade de Filadélfia, onde irei de van até 
Araguaína, no dia 29/11 e pegarei o ônibus de Araguaína à Palmas à noite, chegando em Palmas no dia 30/11 pela manhã, 
quando iniciará o curso. O retorno, sairei de Palmas dia 02/12 à noite, chegando em Araguaína pela manhã e pegarei a van da 
tarde de Araguaína para Filadélfia. Finalizando todo percurso em 03/12, no fim da tarde.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3821/2022, de 23 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 2022/131292 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Letícia Carvalho dos Santos, SERVIÇO SOCIAL, Matrícula 356926, 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 Cristalandia-
TO para Zona Rural-TO, no período de 29/11/2022 a 29/11/2022, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no 
processo: 00017686820228272715.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3822/2022, de 23 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 2022/131493 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kesia Nunes de Oliveira Carreiro, Matrícula 356303, o valor de R$ 153,33, 
relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para 
Esperantina-TO, no período de 04/11/2022 a 04/11/2022, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no 
processo: 5002206-39.2013.8.27.2710.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3823/2022, de 23 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 2022/130547 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Vinícius Gregório Abreu de Sousa, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 354745, o valor 
de R$ 994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Formoso do Araguaia-TO para Palmas-
TO, no período de 29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de Participação no Curso Sindicância e Processo Administrativo 
Disciplinar – 2022, no período de 30 de novembro a 2 de dezembro de 2022, conforme EDITAL nº 196, de 2022 – SEI Nº 
22.0.000028441-0, publicado no Diário da Justiça nº 5.263, do dia 2 de setembro de 2022, pp. 164-167.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3824/2022, de 23 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 2022/130746 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Adriana Silva Cavalcante, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 353632, o valor de R$ 
994,13, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Xambioa-TO para Palmas-TO, no período de 
29/11/2022 a 03/12/2022, com a finalidade de com finalidade de participar do curso sindicância e processo administrativo 
Disciplinar – 2022, conforme SEI 22.0.000028482-7, eventos 4548167 e 4560351.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3825/2022, de 23 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 2022/131609 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 477,28, relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o 
valor de R$ 289,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-
TO, no período de 30/11/2022 a 02/12/2022, com a finalidade de treinamento das serventias extrajudiciais que aderiram ao 
cumprimento de atos de comunicação processual nos termos da Resolução nº 21/2021 na Comarca de Araguaína , que são: 
Nova Olinda, Santa Fé Registro Civil, Santa Fé Registro de Imóveis e Araguaína.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 477,28, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 289,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 30/11/2022 a 
02/12/2022, com a finalidade de treinamento das serventias extrajudiciais que aderiram ao cumprimento de atos de comunicação 
processual nos termos da Resolução nº 21/2021 na Comarca de Araguaína , que são: Nova Olinda, Santa Fé Registro Civil, 
Santa Fé Registro de Imóveis e Araguaína.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3826/2022, de 23 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 2022/130464 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jefferson David Asevedo Ramos, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352402, o valor de R$ 1.904,90, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao 
Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de Augustinopolis-TO para Palmas-TO, no período de 29/11/2022 a 
03/12/2022, com a finalidade de participar da aula presencial do módulo 3, do Programa de Doutorado Interinstitucional em 
Direito (Dinter).  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3827/2022, de 23 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 2022/128539 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jefferson David Asevedo Ramos, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352402, o valor de R$ 1.224,13, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, 
descontado o valor de R$ 385,80, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Augustinopolis-
TO para Palmas-TO, no período de 17/10/2022 a 20/10/2022, com a finalidade de participar presencialmente como palestrante 
do XIV Congresso Internacional em Direitos Humanos, conforme processo SEI nº 22.0.000034147-2 evento 4635176.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 3828/2022, de 23 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 2022/129723 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Luciene Hayasaki Marques, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352385, o valor de R$ 
687,48, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 385,80, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Paraiso do Tocantins-TO para Palmas-TO, no 
período de 29/11/2022 a 02/12/2022, com a finalidade de Curso de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar - 2022.  

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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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 085/2022- SRP 

AMPLA CONCORRÊNCIA NOS GRUPOS 01 e 02 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP NO GRUPO 03 

Processo nº 22.0.000014970-9 - UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 085/2022- SRP 
Tipo: Menor preço por Item/Grupo 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de mudas regionais, insumos e arranjos artificiais. 
Disponibilidade do Edital: Dia 25 de novembro de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 08 de dezembro 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, 24 de novembro de 2022. 

Agno Paixão Saraiva 
Pregoeiro 

 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2022 
(1ª Republicação do PE nº 79/2022)  

AMPLA CONCORRÊNCIA 
  

Processo nº 22.0.000008087-3 UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 086/2022 
Tipo: Menor preço por Item/grupo de itens 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93 
Objeto: Procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de suporte 
técnico, garantia, direito de atualizações e aquisição de expansão de licença e equipamentos de armazenamento para 
Solução de Backup Corporativo baseado em appliances Veritas Netbackup, em uso atualmente pelo Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 25 de novembro de 2022. (https://www.gov.br/compras/pt-br/) 
Data da abertura da sessão: Dia 12 de dezembro de 2022, às 13h30min (horário de Brasília) 
Local: 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, 24 de novembro de 2022. 

Cláudio Barbosa da Silva 
Pregoeiro 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 239/2019 
ROCESSO 19.0.000031016-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Silvia Borges de Oliveira 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de 
Credenciamento nº 239/2019, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Silvia Borges de Oliveira, em virtude 
da solicitação da Credenciada, evento 4710242, e Informação nº 45338/2022-GGEM, evento 4710251, quanto à mudança da 
cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins para prestação de serviços na 
especialidade de serviço social: 
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De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de 
Paraíso do Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de 
Monte Santo do Tocantins. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 239/2019, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 19.0.000031016-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e ao Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, 
de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento.. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 207/2018 
ROCESSO 18.0.000021512-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Tátyla Rayane Barbosa de Souza 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de 
Credenciamento nº 207/2018, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Tátyla Rayane Barbosa de Souza, 
em virtude da solicitação da Credenciada, evento 4709516, e Informação nº 45283/2022-GGEM, evento 4709531, quanto à 
mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins para prestação de 
serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de 
Paraíso do Tocantins; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Paraíso do Tocantins e Cidade de 
Monte Santo do Tocantins. 
 O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 207/2018, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 18.0.000021512-7, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e ao Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, 
de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2021 
ROCESSO 21.0.000009157-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Silmária de Oliveira do Nascimento 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de 
Credenciamento nº 75/2021, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Silmária de Oliveira do Nascimento, 
em virtude da solicitação da Credenciada evento 4713155, e Informação nº 45551/2021-GGEM evento 4713159, quanto à 
mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Arraias e Cidade de Arraias; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de 
Recursolândia. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 75/2021, aos Autos 
Administrativos 15.0.000013051-3 e 21.0.000009157-7, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações 
posteriores e ao Edital de Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, 
de 03 de março de 2017 e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Credenciamento, desde que não colidentes com o presente 
Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 78/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 211/2021 
PROCESSO 21.0.000031339-1 
CONTRATO Nº 512/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
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CONTRATADA: Voar Turismo EIRELI – EPP 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a 
cotação, reserva, emissão, marcação de assentos e remarcação de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, 
bem como a emissão de seguro de assistência em viagem internacional, com disponibilização de sistema informatizado de 
gestão de viagens corporativas (selfbooking), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento é de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), compreendendo todas as 
despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.33 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 12/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2022 
PROCESSO 22.0.000019745-2 
CONTRATO Nº 510/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Fleximade Comércio e Serviços - Ltda 
OBJETO: Aquisição de móveis (mesas) para atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 22.320,00 (vinte e dois mil trezentos e vinte reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentária 
conforme disposto no art. 57 da Lei n°. 8.666/93, ressalvado o período de garantia dos mobiliários. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3065 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.52 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 46/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2022 
PROCESSO 22.0.000023859-0 
CONTRATO Nº 511/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: PMW Comércio de Produtos Hospitalares – EIRELI 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento, retirada, instalação e manutenção de vidros do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 155.353,50 (cento e cinquenta e cinco mil trezentos e 
cinquenta e três reais e cinquenta centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à 
perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O Presente Contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
nos termos do inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 2760 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 56/2022 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2022 
PROCESSO 22.0.000031085-2 
CONTRATO Nº 515/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Master Placas EIRELI – ME 
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OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação do serviço de confecção de placas em alumínio, aço inox, alto 
relevo, incluindo gravação de letreiros, para atender as necessidades do Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VALOR: O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em R$ 6.456,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais), 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O Presente Contrato terá inicio a partir da data de sua assinatura e vigência no respectivo crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.131.1145.4185 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000037018-9 
CONTRATO Nº 514/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Unicarh Apoio Adminitrativo - EIRELI 
OBJETO: Contratação de empresa para ministrar o curso Recursos dinâmicos e criativos em sala de aula, para magistrados(as) 
e servidores(as) do Poder Judiciário Tocantinense, modalidade Ead. 
VALOR: O valor deste Contrato é de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
PROCESSO 22.0.000037452-4 
CONTRATO Nº 513/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Eliane Marques dos Santos 
OBJETO: Contratação de instrutora para realização do "Workshop “Atendimento de Pessoas com Neurodiversidade nas 
Unidades do Poder Judiciário”, para magistrados(as), servidores(as), colaboradores(as), terceirizados(as), voluntários(as), 
estagiários(as) do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor deste Contrato é de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.128.1145.2174 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2022. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº. 21/2021 
PROCESSO 15.0.000002977-4 
CONVENENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
CONCEDENTE: Município de Miracema do Tocantins 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto a prorrogação da vigência do Convênio nº. 21/2021 por mais 12 (doze) meses 
e a inclusão de obrigações pertinente à Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 - Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD. 
DA PRORROGAÇÃO: Fica prorrogada a vigência do Convênio nº. 21/2021, por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 
01/01/2023 a 31/12/2023, perfazendo um total 24 (vinte e quatro) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 254/2022 
PROCESSO 22.0.000010082-3 
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CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Metropole Solucoes Empresariais e Governamentais – EIRELI 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o acréscimo do percentual de 20% sobre o valor inicial do Contrato nº 
254/2022, com fulcro no item 1.4 da Cláusula Primeira do Instrumento contratual e no § 1º do artigo 65, da Lei 8.666/93. 
DO ACRÉSCIMO: Fica acrescido ao Contrato nº 254/2022 o percentual de 20%, que corresponde à quantia de R$ 90.000,00 
(noventa mil reais), conforme Manifestação, evento 4652395. 
 Após o acréscimo o valor do Contrato nº 254/2022, passará de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), para R$ 
540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 

Extratos 
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 44/2022 
PROCESSO: 22.0.000039061-9 
OBJETO: Adesão pelo delegatário Gilberto Araújo Correia, brasileiro, Oficial do Cartório do Registro de Imóveis, Pessoas 
Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas, no Distrito de Barrolândia, da Comarca de Miranorte, para a 
prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº 
21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante videoconferência. 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo 
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO Nº 45/2022 
PROCESSO: 22.0.000039261-1 
OBJETO: Adesão pelo delegatário Claudio Ferreira Allen Júnior, brasileiro, Oficial do Cartório de Registro Civil de Pessoas 
Naturais de Nova Olinda, Comarca de Araguaína, para a prática dos atos de comunicação processual no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, na forma da Resolução nº 21/2021, objetivando a oitiva de pessoas mediante 
videoconferência. 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, com início a partir da data de sua assinatura, sendo prorrogado automaticamente, caso haja normativo 
permissivo, nos termos da Resolução nº 21/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 485/2022  
PROCESSO 22.0.000038917-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Wilson Soares Corcino 
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 Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantins e Cidade de Colinas do Tocantins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2022. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 4/2022 
PROCESSO 22.0.000038453-8 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria Geral de Justiça e o Município de Divinópolis do 
Tocantins -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
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regularização fundiária urbana e rural do Município de Divinópolis do Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a 
esta atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 27 de outubro de 2022. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 22/2022 
PROCESSO 22.0.000035384-5  
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria Geral de Justiça e o Município de Barra do Ouro-
TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Barra do Ouro -TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta 
atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de outubro de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 786/2022, de 23 de novembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de diárias, do servidor ANTONIO JOSE FERREIRA DE REZENDE, matrícula nº 91452, 
ocupante do cargo de DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, da unidade de lotação DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, 
no período de 28/11/2022 a 30/11/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/131596; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

260849 ALINE GONÇALVES FRANÇA TONELINE ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 28/11/2022 à 30/11/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 787/2022, de 23 de novembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, 
ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 09/12/2022 a 09/12/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/131597; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
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ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 09/12/2022 à 09/12/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 788/2022, de 23 de novembro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, 
ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 12/12/2022 a 14/12/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/131598; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 12/12/2022 à 14/12/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1723/2022, de 24 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 JOCYLEIA SANTOS FALCÃO, matrícula nº 238641, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 18/11 a 05/12/2022, a partir de 18/11/2022 até 05/12/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 15/08 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. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 

 

DIRETORIA FINANCEIRA 
DIRETOR: GIZELSON MONTEIRO DE MOURA 

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

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



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5314 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 24 DE NOVEMBRO DE 2022 82 

 

 
 

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 
  

A PAGINA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA 01.795.809/0001-10 0028785-13.2017.827.2729 R$ 89,82 

ACYR GONCALVES DA SILVA 245.884.401-44 5006819-45.2013.827.2729 R$ 197,54 

ADAO RIBEIRO DE MACEDO 372.277.181-15 0014635-77.2019.827.2722 R$ 115,33 

ADNILSON DA SILVA 533.882.401-91 0020583-53.2016.827.2706 R$ 179,09 

AGROPALMAS AGROPECUARIA DO PALMAS SA 02.877.801/0001-65 0000649-27.2021.827.2709 R$ 327,78 

AJX TELECOM E SERVICOS COMERCIAIS LTDA 12.437.405/0001-70 0037980-51.2019.827.2729 R$ 27,32 

ALBETISA BASTOS DE CARVALHO SOUSA 003.527.631-24 0002551-23.2019.827.2729 R$ 137,69 

ALL TYME CONVENIENCIAS 24 HORAS LTDA 07.956.232/0001-67 0008448-08.2014.827.2729 R$ 228,98 

ANTONIO HORACIO BRILHANTE DA SILVA 778.594.483-00 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

CARLIN DE FREITAS SILVA 184.796.502-49 0000633-19.2020.827.2706 R$ 133,58 

CLEBSON OLIVEIRA ROCHA 028.970.031-03 0009681-69.2021.827.2737 R$ 123,32 

CLOTILDE BRILHANTE FERREIRA 927.201.101-91 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

CLOVES ALVES FERREIRA 020.932.001-04 0019637-81.2016.827.2706 R$ 187,47 

DALMO DE FREITAS 042.249.028-85 0012668-78.2021.827.2737 R$ 118,37 

DEPASA DESTILARIA VALE DO PALMAS S A 02.878.726/0001-57 0000649-27.2021.827.2709 R$ 327,78 

DIVA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 09.191.220/0001-14 5040550-32.2013.827.2729 R$ 264,23 

DORALICE BRILHANTE DA SILVA 624.655.971-91 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

EDILSON SOUSA SILVA 585.086.941-72 0012840-20.2021.827.2737 R$ 123,32 

EDUARDO DA SILVA PINHEIRO 176.266.099-72 5009637-38.2011.827.2729 R$ 222,60 

EIXO NORTE LTDA 18.033.786/0002-90 0014976-48.2020.827.2729 R$ 27,82 

ELOI ANTONIO DEPOLO 688.236.229-72 0033930-55.2014.827.2729 R$ 235,73 

F A DE ALENCAR E CIA LTDA 38.133.427/0001-30 0004915-55.2020.827.2721 R$ 5.053,73 

FABIANE COSTA MOREIRA MILHOMEM 911.816.151-00 5003164-59.2013.827.2731 R$ 1.633,00 

FABIOLA APARECIDA DRUDI 133.355.918-60 0006678-09.2021.827.2737 R$ 115,74 

FELIPE VIANA BARRADAS 001.854.781-82 5040550-32.2013.827.2729 R$ 264,23 

FLAYTON DAS CHAGAS SOARES 015.072.191-99 0003940-30.2020.827.2722 R$ 157,99 

FRANCISCA HERMOGENIA ALVES DE SOUSA 008.681.091-00 5040550-32.2013.827.2729 R$ 264,23 

FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA 871.790.591-53 0029241-89.2019.827.2729 R$ 72,13 

FRANCISCO ADAUTO DE ALENCAR 069.191.541-53 0004915-55.2020.827.2721 R$ 5.053,73 

FRANCISCO RIBEIRO DA CRUZ 790.380.853-20 0023122-89.2016.827.2706 R$ 180,71 

GABRIELA CARRILHO MILHOMEM 036.740.971-25 0030899-17.2020.827.2729 R$ 61,32 

GEDEON MACIEL MARINHO 806.894.851-15 0005245-67.2021.827.2737 R$ 123,32 

GILVANO BISPO DOS SANTOS 01.732.254/0001-67 5035336-60.2013.827.2729 R$ 214,62 

HELENA BERTOLINA DE JESUS 117.453.471-00 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

HENRIMAR ALBERNAZ ROCHA 012.209.341-00 0000649-27.2021.827.2709 R$ 327,78 

J HELDER VILELA 38.132.262/0001-82 0003140-88.2014.827.2729 R$ 290,00 

JACKELLINE SILVA RIBEIRO 004.549.302-24 0003470-17.2021.827.2737 R$ 119,08 

JANAINA DIAS DE SOUSA 32.713.113/0001-20 0002330-78.2021.827.2726 R$ 13,32 

JANILDA ARAUJO LIMA 015.800.911-80 0015090-81.2015.827.2722 R$ 177,08 

JEFERSON MURILO DO AMARAL 864.613.701-53 0000825-64.2021.827.2722 R$ 70,47 

JEREMIAS PEREIRA DAMIAO 003.459.521-03 0014638-71.2015.827.2722 R$ 135,50 

JOANA BRILHANTE ARAUJO 590.598.341-00 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

JOAO HELDER VILELA 346.485.936-34 0003140-88.2014.827.2729 R$ 290,00 

JOSE DOS SANTOS LOPES 979.501.491-91 0000979-85.2021.827.2721 R$ 405,83 

JOSE PAULO SOARES DA SILVA 480.586.885-68 0033150-13.2017.827.2729 R$ 167,82 

JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA 093.502.091-87 0024910-36.2019.827.2706 R$ 188,59 

JOSIMAR DOS SANTOS SILVA 721.293.793-20 0006779-17.2019.827.2737 R$ 189,97 

JULIO CESAR INACIO CARDOSO 771.708.221-72 0023117-61.2017.827.2729 R$ 540,32 

L F FREGONESI ESTUDIO DE CRIACAO LTDA 03.045.409/0001-12 5000166-04.2011.827.2727 R$ 726,88 

LUCAS XAVIER DOS SANTOS 001.356.871-01 0042729-77.2020.827.2729 R$ 1.110,82 
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LUCIANA ALVES DOS SANTOS 016.083.161-06 0009213-76.2019.827.2737 R$ 173,56 

LUIS DIAS DE ARAGAO 090.027.663-00 0016448-60.2015.827.2729 R$ 489,94 

LUIZ CARLOS DA SILVA MOREIRA 897.621.341-68 0000722-28.2019.827.2722 R$ 71,32 

MANOEL DO NASCIMENTO ALVES MILHOMEM 617.787.371-53 5003164-59.2013.827.2731 R$ 1.633,00 

MANOEL NASCIMENTO RIBEIRO DA SILVA 212.515.761-68 0009642-72.2021.827.2737 R$ 129,90 

MARIA APARECIDA BRILHANTE VASCONCELOS 648.932.781-34 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

MARIA ARLETE ALVES SANTANA 454.706.501-20 0024928-57.2019.827.2706 R$ 306,83 

MARIA ISAILDE RODRIGUES DA SILVA 004.499.551-25 0002755-77.2018.827.2737 R$ 141,82 

MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA 878.352.231-04 5003164-59.2013.827.2731 R$ 1.633,00 

MARINETE LIMA RIBEIRO 968.744.651-04 0019366-19.2019.827.2722 R$ 113,88 

MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS 01.613.321/0001-24 0013423-39.2020.827.2737 R$ 110,46 

MUNICIPIO DE SANDOLANDIA 37.344.355/0001-08 5000406-88.2013.827.2705 R$ 24,66 

NEUSILVENE FLORENTINO DE SOUZA 892.294.011-53 0012012-24.2021.827.2737 R$ 125,64 

NEWBER DIERNEYH MARTINS JOSE DA COSTA 451.445.402-87 0012010-54.2021.827.2737 R$ 136,82 

NUBIA HELENA ROCHA BANDEIRA LEAO 330.662.051-34 0015156-22.2019.827.2722 R$ 143,90 

OTONIEL FERREIRA CUNHA SILVA 809.366.521-87 0007695-85.2018.827.2737 R$ 151,94 

PEDRO ANTONIO SILVA FILHO 957.269.421-91 5000921-61.2007.827.2729 R$ 18,73 

RAFAEL RODRIGUES SILVA 023.578.581-41 0004206-40.2018.827.2737 R$ 151,75 

RENATO CONCEICAO DOS SANTOS 019.198.551-14 0003267-17.2022.827.2706 R$ 23,32 

RICARDO FERNANDES DOS SANTOS 048.116.811-77 5002948-28.2013.827.2722 R$ 555,77 

ROSIVALDO DA SILVA BRILHANTE 242.082.561-68 0000637-11.2015.827.2713 R$ 1.609,28 

RUBENS CEZAR SOARES FERNANDES 784.160.351-72 5040689-81.2013.827.2729 R$ 1.659,74 

SACA S/A - SOCIEDADE DE ACUCAR E ALCOOL 00.255.364/0001-12 0000649-27.2021.827.2709 R$ 327,78 

SAULO COSTA MOREIRA 690.070.631-20 5003164-59.2013.827.2731 R$ 1.633,00 

SORAIA MACHADO BATISTA 245.587.882-15 0016696-85.2021.827.2706 R$ 118,82 

SUSAN LORENN UCHOA DE OLIVEIRA 005.100.441-07 0003582-88.2018.827.2737 R$ 210,60 

SUZANA MARINHO DOS SANTOS 049.543.091-90 0032630-48.2020.827.2729 R$ 103,82 

WEDISON RIBEIRO LACERDA 892.656.451-72 0011535-98.2021.827.2737 R$ 133,32 

YWKATAN COM. DE MOVEIS E 
ELETRODOMESTICOS LTDA 

01.114.988/0001-82 5000921-61.2007.827.2729 R$ 18,73 

ZAQUERLON MAGALHAES FERREIRA DOS 
SANTOS 

825.207.201-15 0011069-41.2020.827.2737 R$ 146,86 
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KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
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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 
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SECRETÁRIA: MARIA SUELI DE S. AMARAL CURY (Secretária) 
Sessões: Terças - feiras, às 14h00. 
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PLANEJAMENTO 
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES  
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO  
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