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SEÇÃO JUDICIAL 

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

Pautas 
PAUTA PRESENCIAL  02ª/2023 

Serão julgados pela 2ª CAMARA CRIMINAL  Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, na 02ª SESSÃO 
PRESENCIAL ORDINÁRIA JUDICIAL, aos 31 (trinta e um) dias do mês de janeiro do ano de 2023, terça-feira, ou nas sessões 
posteriores, a partir das 14:00 horas, os seguintes processos: 
Obs.: Sessão PRESENCIAL 
  
1 Apelação Criminal  N° 0004884-68.2021.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : JOSE BETH FERREIRA DO NASCIMENTO. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
2 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO rES  N° 0013707-90.2022.8.27.2700/TO. 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
RECORRENTE                   : BENEIR VIEIRA FERNANDES. 
ADVOGADO                       : GLEIDSTON VIEIRA DOURADO (OAB TO005944). 
RECORRIDO                      : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
3 Habeas Corpus Criminal N° 0013888-91.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : JEFERSON MARCOS PINTO. 
DEF. PÚBLICA                   : ADRIANA CAMILO DOS SANTOS. 
IMPETRADO                      : JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA, 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
4 Habeas Corpus Criminal N° 0015714-55.2022.8.27.2700/TO. SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : P. DE S. P. 
ADVOGADOS                   : JURIMAR JOSE TRINDADE JUNIOR (OAB TO008399), 
                                            RAFAELA SANTOS TEIXEIRA (OAB TO011670). 
IMPETRADO                     : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
INTERESSADO                 :MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA          :LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES, 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                     : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
5 Apelação Criminal  N° 0004434-97.2022.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : JOVERCINO RODRIGUES DA COSTA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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6 Apelação Criminal  N° 0012029-84.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
APELADO                          : KLEBER FERNANDES CORREIA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
7 Apelação Criminal  N° 0025805-54.2021.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : LUANA MARIA DA SILVA DUARTE. 
ADVOGADO                       : SEBASTIÃO LUIS VIEIRA MACHADO (OAB TO001745). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA 
COLEGIADO                      :1ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
8 Conflito de Jurisdição N° 0013047-96.2022.8.27.2700/TO. SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
SUSCITANTE                     : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER  DE PALMAS. 
SUSCITADO                       : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE PALMAS. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9 Apelação Criminal  N° 0030659-62.2019.8.27.2729/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER DE PALMAS. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA 
APELANTE/APELADO       : J. P. DA S. F. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
10 Apelação Criminal  N° 0007772-44.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : LORRAINE VIEIRA SOBRINHO. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11 Apelação Criminal  N° 0008713-78.2017.8.27.2737/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
APELANTE                        : LUCAS LIMA COSTA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12 Apelação Criminal  N° 0020752-29.2020.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : RICARDO DE SOUSA MARTINS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
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COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
13 Apelação Criminal  N° 0030242-80.2017.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : VANESSA SOUSA DE ARAÚJO. 
ADVOGADO                       : LÍVIA MACHADO VIANNA (OAB TO09690B). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
14 Apelação Criminal  N° 0002023-67.2019.8.27.2703/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE ANANÁS. 
APELANTE                        : LEONARDO PEREIRA DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
15 Apelação Criminal  N° 0003724-51.2020.8.27.2728/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE NOVO ACORDO. 
APELANTES                      : LUANA RAFAELA DE LIMA, VANESSA MARTINS RICARDO. 
ADVOGADO                       : VANESSA DAL PONTE (OAB RS081484). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
INTERESSADO                  : PAULO ROBERTO RICARDO JUNIOR 
ADVOGADO                       : VANESSA DAL PONTE (OAB RS081484). 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
16 Apelação Criminal  N° 0004254-46.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : SAMUEL ALVES CALAÇA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : MARCOS LUCIANO BIGNOTI. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
17 Apelação Criminal  N° 0003308-40.2021.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ DEMÓSTENES DE ABREU. 
APELADO                          : WALLAS AIRES PEREIRA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
18 Apelação Criminal  N° 0010761-63.2019.8.27.2729/TO 
ORIGEM                             : JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTE                        : ANTONIO BENICIO DE CARVALHO. 
ADVOGADO                       : HELIO BRUNO LOPES (OAB TO008413). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : MARCO ANTÔNIO ALVES BEZERRA. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
19 Apelação Criminal  N° 0001001-82.2021.8.27.2709/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARRAIAS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
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PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
APELADO                          : D. M. DA I. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
20 Apelação Criminal  N° 0007735-73.2022.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : VINICIUS DE SOUZA ALVES. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : JACQUELINE BORGES SILVA TOMAZ. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
21 Apelação Criminal  N° 0001229-50.2014.8.27.2726/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : THIAGO FERNANDES DE SOUSA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : HELVECIO DE BRITO MAIA NETO 
COLEGIADO                      :2ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
22 Habeas Corpus Criminal N° 0015080-59.2022.8.27.2700/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : M. P. DA C. 
ADVOGADO                       : ÉDILA SOUSA MILHOMEM MARTINS (OAB TO004485). 
IMPETRADO                      : Juízo da 1ª Vara Criminal de Guaraí. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
23 Apelação Criminal  N° 0001736-67.2017.8.27.2738/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. 
APELANTE                        : JOSEPH LUCAS RODRIGUES DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ANDRÉ RICARDO FONSECA CARVALHO. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
24 Apelação Criminal  N° 0003157-40.2021.8.27.2710/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª ESCRIVANIA DE AUGUSTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : LUIS GUSTAVO PEREIRA DA SILVA. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR. 
RELATOR                          : MAYSA VENDRAMINI ROSAL 
COLEGIADO                      :3ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
25 Apelação Criminal  N° 0003284-12.2021.8.27.2731/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE/APELADO       : MINISTÉRIO PÚBLICO 
PROC.DE JUSTIÇA            : JOSÉ MARIA DA SILVA JÚNIOR 
APELANTE/APELADO       :D. V. DE O. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
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26 Habeas Corpus Criminal N° 0015019-04.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : KAIQUE ALVES DOS REIS. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : JUIZO DA VARA DE COMBATE A VIOLÊNCIA DOMESTICA CONTRA A MULHER  DE GURUPI. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
27 Habeas Corpus Criminal N° 0014254-33.2022.8.27.2700/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : E. P. M. 
ADVOGADO                       : ROMULO PEREIRA CARVALHO (OAB GO058455). 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL  DE PEIXE. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      : 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
28 Habeas Corpus Criminal N° 0014101-97.2022.8.27.2700/TO 
ORIGEM                             : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS. 
PACIENTE                         : EDUARDO STORCH DE CARVALHO. 
DEF. PÚBLICO                   : VALDEON BATISTA PITALUGA. 
IMPETRADO                      : JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL  DE PALMAS. 
INTERESSADO                  : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
29 Apelação Criminal  N° 0004919-21.2022.8.27.2722/TO-SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E CRIMES 
DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
APELANTE                        : R. R. A. D. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ANDRÉ RICARDO FONSECA CARVALHO. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
30 Apelação Criminal  N° 0011676-31.2022.8.27.2722/TO. 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : GILDEMAR RIBEIRO NETO. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : ANA PAULA REIGOTA FERREIRA CATINI. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
31 Apelação Criminal  N° 0001718-64.2022.8.27.2740/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
APELANTE                        : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
APELADO                          : IRISVAN PEREIRA LOPES. 
ADVOGADO                       : GIOVANI MOURA RODRIGUES (OAB TO000732). 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
32 Apelação Criminal  N° 0004576-66.2020.8.27.2731/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
APELANTE                        : JOSÉ NONATO BEZERRA DE SOUSA. 
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DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : LEILA DA COSTA VILELA MAGALHÃES. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
33 Apelação Criminal  N° 5008850-59.2013.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTE                        : JOÃO NEILSON ALVES DOS SANTOS. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROCURADOR                  : ANDRÉ RICARDO FONSECA CARVALHO. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
34 Apelação Criminal  N° 0002535-10.2021.8.27.2726/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª ESCRIVANIA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
APELANTE                        : M. P. L. 
ADVOGADO                       : PEDRO IVO RIBEIRO DA SILVA (OAB TO007942). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : RICARDO VICENTE DA SILVA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
35 Apelação Criminal  N° 0043812-94.2021.8.27.2729/TO.SEGREDO DE JUSTIÇA. 
ORIGEM                             : JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
APELANTES                      : R. R. DOS S.,T.D. F. C. 
DEF. PÚBLICA                   : ESTELAMARIS POSTAL. 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROMOT.DE JUSTIÇA       : MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA. 
RELATOR                          : ANGELA ISSA HAONAT 
COLEGIADO                      :5ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
36 Apelação Criminal  N° 0002569-31.2020.8.27.2722/TO 
ORIGEM                             : JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
APELANTES                      : EDILEUZA SILVA DE SOUZA,MAICON SOUZA DO LIVRAMENTO. 
ADVOGADO                       : WELDER DE ASSIS MIRANDA (OAB GO028384). 
APELADO                          : MINISTÉRIO PÚBLICO. 
PROC.DE JUSTIÇA            : VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. 
INTERESSADO                  : VALMIRA DE ALBUQUERQUE SOUSA, 
ADVOGADO                       : ELIGIO FERREIRA PIRES DE ALENCAR (OAB GO027947). 
RELATOR                          : PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
COLEGIADO                      :4ª TURMA JULGADORA DA 2ª CÂMARA CRIMINAL 
  
  
  
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

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

Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
AÇÃO PENAL nº 0001675-47.2022.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: MAYKON RODRIGUES MOREIRA 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) acusado(s) MAYKON RODRIGUES MOREIRA, brasileiro, união estável, nascido em 25/08/2001, 
natural de Araguaçu/TO, filho de Lourdes Rodrigues Moreira e de Márcio de Souza Moreira, inscrito no CPF 103.207.031-50 e no 
RG 7.234.755/GO, atualmente em lugar incerto e não sabido,  para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer Defesa Preliminar, 
através de advogado, sobre a acusação que lhe é feita no processo supra referido, podendo “argüir preliminares e alegar tudo 
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificativas, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário” – art. 396-A, § 2º do CPP. Por ocasião da audiência de 
instrução, as testemunhas deverão ser apresentadas pelo acusado, independentemente e intimação. Se houver necessidade, 
o(a) acusado(a) deverá requerer, previamente, a intimação das testemunhas. LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 02 de dezembro de 
2022. FABIANO GONÇALVES MARQUES Juiz de Direito. Eu, Maria Aparecida Lopes Santos, que digitei e lavrei o presente. 
 

ARAGUAÇU 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo eletrônico (site www.tjto.jus.brlink: e-proc,consulta processual) n.0000468-77.2017.8.27.2705 chave do processo 
157372762817 Ação:Execução Fiscal Exequente: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado doTocantins Executado 
WENCESLAU CAETANODE FREITAS NETO.Prazo:20 dias Finalidade:INTIMAÇÃO do WENCESLAU CAETANO DE FREITAS 
NETO,brasileiro,inscrito no CPF sob o n.º 039.253.386-32,atualmente com endereço incerto e não sabido,da penhora do valor de 
R$ 5.734,63 (cinco mil, setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos),(bloqueado na conta do executado),Ficando 
ciente de que terá o prazo de 30 dias para oferecer embargos á execução. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5016963-50.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: C R BARROS CONSTRUÇÕES LTDA - ME - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 192: "...Ante o exposto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos do Código de Processo 
Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Sem honorários advocatícios nesta fase, tendo em vista a notícia de quitação 
integral do débito. Eventuais custas e taxa judiciária serão respondidas pela parte requerida. 4 PROVIMENTOS. 4.1 Com o 
trânsito em julgado da sentença, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
Arquivem-se. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 
00186102420208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e FERNANDA CELIA DA SILVA brasileira, nascida em 
08/04/1976, natural de Silvânia/GO, filha de Rosa Célia da Silva e Eliezer Coelho Neto, inscrita no CPF nº 878.994.421-68,  
sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o 
acusado podera argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 
as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, 
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação 
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, na 
forma do artigo 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006, com as implicações da Lei n°. 8.072/90, nos termos do art. 69, caput, do 
Código Pena ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para 
que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, 
e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 20 de janeiro de 2023. Joao 
Frederico Castilho de Lima. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5001596-
25.2009.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MISSÃO IDE LIVRE - FILIAL, CNPJ 
N. 25062373000207, na pessoa do seu representante legal, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que 
tome ciência da DECISÃO proferida no evento 107 dos autos em epígrafe, que determinou a indisponibilidade de bens em nome 
da empresa executada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens-CNIB, e cuja parte dispositiva segue transcrita: "...Ante 
o exposto, DEFIRO o pedido formulado pelo exequente no evento 105 para, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da 
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empresa executada, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado da execução. Determino ao Cartório da Central de 
Execuções Fiscais que: a)   Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em nome da empresa executada via Central 
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o cartório deverá certificar nos autos, 
acompanhando diariamente se houve resposta; b) Sobrevindo alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos 
e cientificar o exequente; c) Intimem-se as partes acerca da presente decisão. d) Proceda o cartório com o arquivamento do feito 
conforme determinado no evento 53. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo 
possível a intimação pessoal dos executados acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado 
na modalidade editalícia. Intime-se". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (1) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, Cornelio Coelho de Sousa, Servidor de 
Secretaria, que o digitei. 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0019166-55.2022.8.27.2706, Chave nº186531951622, 
Valor da causa R$12.000,00, proposta por RAIMUNDO RIBEIRO DA CRUZ e MARCIANE PEREIRA DE MOURA CRUZ em 
desfavor de EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, sendo o presente Edital para  CITAR os TERCEIROS 
EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde os requerentes requer que seja declarado domínio do imóvel 
usucapiendo denominado Chácara 44-B, situada no Loteamento Brejão I, Araguaína-TO, com área de 799,58 m² (setecentos e 
noventa e nove metros quadrados e cinquenta e oito centímetros quadrados) – não possui registro imobiliário, conforme aponta o 
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não 
sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de 
conformidade com o despacho do evento 8 a seguir transcrito:"Defiro a gratuidade da justiça.Citem-se os requeridos por meio de 
edital, confinantes por mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, 
em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 
formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC).Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou 
Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC).Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, 
para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa.Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo 
nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de 
Direito. OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do 
Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta 
pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser 
apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições 
de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins.ADVERTÊNCIA:Em caso de revelia será 
nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
19 de janeiro de 2023. Eu, Keila Pereira Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40 DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0019166-55.2022.8.27.2706, Chave nº186531951622, 
Valor da causa R$12.000,00, proposta por RAIMUNDO RIBEIRO DA CRUZ e MARCIANE PEREIRA DE MOURA CRUZ em 
desfavor de EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, sendo o presente Edital para  CITAR os requeridos 
EVENTUAIS PROPRIETÁRIOS DESCONHECIDOS, por todos os termos da ação, onde os requerentes requer que seja 
declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado Chácara 44-B, situada no Loteamento Brejão I, Araguaína-TO, com área 
de 799,58 m² (setecentos e noventa e nove metros quadrados e cinquenta e oito centímetros quadrados) – não possui registro 
imobiliário, conforme aponta o Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, para, querendo, contestar a ação no prazo de 
15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 8 a seguir transcrito:"Defiro a gratuidade da 
justiça.Citem-se os requeridos por meio de edital, confinantes por mandado, e os terceiros eventuais interessados, por meio de 
edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e 
presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC).Advirta-se que o prazo é de 15 dias, 
inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC).Intimem-se a 
União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa.Após respostas, vista ao 
Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Cumpra-
se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.OBSERVAÇÃO:Para ter acesso a todo teor do processo, basta acessar o 
sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - 
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E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e chave do processo indicados 
acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente cadastrado no sistema 
EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins.ADVERTÊNCIA:Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 19 de janeiro de 2023. Eu, Keila Pereira Lopes, Técnica Judiciária, que 
digite.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 40  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0019639-41.2022.8.27.2706, Chave nº185800998522 
proposta por JUAREZ GOMES DE AGUIAR em desfavor de TEREZINHA DIAS MARTINS, RUFINO PEREIRA DE SOUZA e 
outros, sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por todos os termos da ação, onde 
o requerente requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado Lote n.15, da quadra 42, sito na Avenida 
Cônego João Lima, com Matrícula n.3.903 junto ao CRI desta Comarca e 413,00m² de área; Sendo pela Av. Conego João Lima, 
13,30 metros de frente;pela linha do fundo 9,75 metros, limitando com Lote 06 e 2,25 metros, limitando com Lote 07;pela lateral 
direita 32,30 metros limitando com Lote 16; e pela lateral esquerda 33,00 metros limitando com Lote 14, para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 18 a seguir 
transcrito:"Defiro a gratuidade da justiça.Cite-se o requeridos por mandado/carta precatória, os confinante por mandado, ou por 
precatória, caso necessário, e os terceiros eventuais interessados, por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 
15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 
formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC).Advirta-se que o prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou 
Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo CPC).Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, 
para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa.Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo 
nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de Processo Civil."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 19 de janeiro de 2023. Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que 
digitei.(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0019102-89.2015.8.27.2706, Chave 
523572227615 proposta por CARLOS NOGUEIRA DA SILVA, portador do CPF sob o nº 969.080.842-72 e do RG sob o nº 
53774909, em desfavor de SIMPLICIO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR brasileiro, portador do CPF sob o nº 431.280.608-00, 
sendo o presente para citar o executado, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR 
divida exequenda no valor de, R$ 7.012,38 (sete mil e doze reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros, custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso 
de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer 
EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no 
prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento 
de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se 
reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a 
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do 
processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das 
prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos 
executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho do evento 111 a seguir transcrito: "Já houve 
buscas de endereços. Assim, uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital 
para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de 
publicação 30 dias. Cumpra-se."(ASS) ALVARO NASCIMENTO CUNHA, juiz de direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia 
será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 12 de dezembro de 2022. Eu ALIANY DE SOUSA PEREIRA, Estagiaria que digitei. 
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EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 0015119-09.2020.8.27.2706, , Chave nº 
803211232720 proposta por BANCO DA AMAZONIA SA em desfavor de SIMIAO BENTO DA SILVA, sendo o presente para citar 
o executado, Simião Bento da Silva, brasileiro, convivente em união estável, agricultor, inscrito no CPF nº 007.020.153-69, 
atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, PAGAR divida exequenda no valor de R$ 111.357,46 
(cento e onze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos), acrescido de juros, custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida pela metade em caso 
de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, querendo, oferecer 
EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de integral pagamento no 
prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá requerer o pagamento 
de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um por cento), se 
reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais custas e 
honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente levantará a 
quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta hipótese o não 
pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e prosseguimento do 
processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre o valor das 
prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os atos 
executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Uma vez esgotados 
todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos 
termos dos artigos 256, parágrafo 3º e 259, ambos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 dias. Cumpra-se." 
ALVARO NASCIMENTO CUNHA, juiz de direito. ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ 
IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da 
lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 08 de dezembro de 2022. Eu, ALIANY 
DE SOUSA PEREIRA, Estágiaria que digitei. Alvaro Nascimento Cunha -  Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 0012640-43.2020.8.27.2706, Chave 
nº277524425220 Valor da causa R$ 10.000,00 (dez mil reais), proposta por MARIA FRANCISCA DE SOUSA MENEZES e 
ERISVALDO DOS SANTOS SILVA em desfavor de THEURE SALES E SILVA, EDUARDO GERHARDT e GILMAR AUGUSTO 
SOUSA SANTOS, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido GILMAR AUGUSTO SOUSA SANTOS, conhecido 
popularmente como “Baiano”, brasileiro, construtor, portador da Carteira de Identidade RG nº 3202511 SSP/BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 551.336.495-68, por todos os termos da ação,  para, querendo, contestar a ação no prazo 
de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 69. OBSERVAÇÃO: Para ter acesso a todo teor do 
processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: 
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e 
chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente 
cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins. ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 de janeiro de 2023. Eu, ALIANY DE SOUSA PEREIRA, 
Estagiária, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO (PRAZO DE 15 DIAS) Nº 7253354  
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que 
através deste CITA o(a)(s) executado(a)(s): RODRYGO DE OLIVEIRA CAVALCANTE E CAVALCANTE e STREET CAR COM 
VAR DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA, CNPJ N° 078.669.09/0001-76, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 5000550-30.2011.8.27.2706, que lhe move o PROCURADORIA GERAL DO 
ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS, representada pela CDA n° C-2469/2011, datada de 03/10/2011 Bem 
como intimar INTIMAR a(s) parte(s) executada, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente as contrarazões, acerca da 
APELAÇÃO, interposta pela exequente, acostada no evento 42 - APELAÇÃO1, referente a SENTENÇA, proferida no evento 35 – 
SENT1, que EXTINGUIU, o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo 
Civil. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, ISABEL ARRUDA DE SOUSA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LEANDRO DA SILVA ELIAS - CPF/CNPJ n°: 997.766.691.15, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006762-
06.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.157,04 (três mil, cento e cinquenta e sete reais e quatro centavos), representada pela CDA n° 20200042754, 
datada de 27/08/2020, 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 16 
dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA, Juiz de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JUSSARA DE AGUIAR - CPF/CNPJ n°: 064.007.438.39, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006759-51.2021.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.838,21 
(dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e vinte e um centavos), representada pela CDA n° 20200042976, datada de 31/08/2020, 
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 16dias do mês de janeiro de 
2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCO ALVES DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 625.247.201.87, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006816-
69.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.296,03 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e três centavos), representada pela CDA n° 20200042087, 
datada de 20/08/2020, 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 16 
dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): DELCIA QUEZADO SOARES GOMES - CPF/CNPJ n°: 323.131.951.04, por estar atualmente em 
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lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006835-
75.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.291,48 (dois mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200041714 e 20200041715, datada de 20/08/2020, 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 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: "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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, 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 PAULO DA SILVA JUNIOR - CPF/CNPJ n°: 243.906.742.34, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006821-
91.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.348,99 (dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), representada pela CDA n° 
20200042298, datada de 21/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA - CPF/CNPJ n°: 159.641.751.04, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006820-
09.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.558,14 (dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), representada pela CDA n° 
20200042124, datada de 20/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LUCAS MENDES MATOS - CPF/CNPJ n°: 051.477.211.50, por estar atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006803-70.2021.8.27.2706, 
que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 
2.692,83 (dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e três centavos), representada pela CDA n° 20200042603, datada 
de 26/08/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
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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 16 
dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei. ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LETICIA MARTINS DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 969.687.371.91, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006768-
13.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.678,51 (dois mil, seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200042482, datada de 25/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JAIME FRANCISCO NOLETO - CPF/CNPJ n°: 126.514.781.72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006680-
09.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.379,63 (três mil, trezentos e setenta e nove reais e 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: "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 16 
dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ZILDA PEREIRA DIAS - CPF/CNPJ n°: 180.057.801.68, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006673-80.2021.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.119,91 
(dois mil, cento e dezenove reais e noventa e um centavos), representada pela CDA n° 20200052253, datada de 18/12/2020, 
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. 
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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 16 dias do mês de janeiro de 
2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSE BATISTA CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 070.991.772.49, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006529-
09.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.614,51 (dois mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos), representada pela CDA n° 
20200042413, datada de 24/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): JOSÉ ALBERTINO GUIMARÃES - CPF/CNPJ n°: 520.464.001.00, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006528-
24.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.993,10 (dois mil, novecentos e noventa e três reais e dez centavos), representada pela CDA n° 
20200042776, datada de 27/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): SIMAO TADEU MARTINS NOGUEIRA - CPF/CNPJ n°: 485.187.001.91, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006526-
54.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.034,88 (dois mil, trinta e quatro reais e oitenta e oito centavos), representada pela CDA n° 20200051974, 
datada de 16/12/2020, 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: "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 16dias 
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do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, 
Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): CIRO DIAS ALVES JULIAO - CPF/CNPJ n°: 388.726.921.72, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006458-
07.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.785,53 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), representada pela CDA n° 
20200041233 e 20200041234, datada de 18/08/2020, 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 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: "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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): CILENE CASTRO SARAIVA - CPF/CNPJ n°: 427.102.601.82, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006454-
67.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.737,38 (dois mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), representada pela CDA n° 
20200041219, datada de 18/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): NAYANNE DIAS VIEIRA BRANDÃO - CPF/CNPJ n°: 007.306.141.74, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006841-
82.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.425,09 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos), representada pela CDA n° 
20200042375 e 20200042376, datada de 24/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
 



ANO XXXV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5340 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023 17 

 

 
 

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 ONDINA PEREIRA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 401.496.923.15, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006871-
54.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.421,85 (quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20200000250, datada de 14/01/2020, 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: "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 16 dias do mês de janeiro de 2023. 
Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LUIZ ANTONIO COSTA DE CARVALHO - CPF/CNPJ n°: 806.464.841.68, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006875-
57.2021.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.553,87 (dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA n° 
20200042380, datada de 24/08/2020, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): ESPÓLIO DE JOSÉ FERREIRA DE ALMEIDA - CPF/CNPJ n°: 009.626.781.04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0006892-30.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 6.150,65 (seis mil, cento e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos), representada pela CDA n° 
20190015459, datada de 04/09/2019, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. 
Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MANOEL HAMILTON BARBOSA DA SILVA - CPF/CNPJ n°: 441.528.171.00, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006928-
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72.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 4.449,87 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e sete centavos), representada pela CDA 
n° 20190026637, datada de 26/09/2019, 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 16 dias do mês de janeiro de 2023. 
Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): EDSON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF/CNPJ n°: 135.598.828.42, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0005820-
08.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 2.687,29 (dois mil, seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), representada pela CDA n° 
20190030299, datada de 30/10/2019, 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  17 dias do mês de janeiro de 2023. 
Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): NILDO ROCHA RIBEIRO - CPF/CNPJ n°: 943.995.902.97, por estar atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006376-10.2020.8.27.2706, que 
lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 2.511,34 
(dois mil, quinhentos e onze reais e trinta e quatro centavos), representada pela CDA n° 20190030619, datada de 04/11/2019, 
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 17 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): LUCIANO DE FÁTIMA COSTA VIEIRA - CPF/CNPJ n°: 791.412.501.68, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006389-
09.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 6.623,40 (seis mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta centavos), representada pela CDA n° 
20200001406 e 20200001407, datada de 27/01/2020, 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 
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crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações 
de Saúde Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: " 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 17 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, 
SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - com prazo de 30 (trinta) dias 
O(a) Magistrado(a), ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): M C PIMENTA & CIA LTDA - CPF/CNPJ n°: 02.927.846/0001-05, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0006420-
29.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 13.070,26 (treze mil, setenta reais e vinte e seis centavos), representada pela CDA n° 20200001477 a  
20200001479, datada de 28/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho a seguir transcrito: "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 16 dias do mês de janeiro de 2023. 
Eu, SOLANGE ALVES DA CRUZ, Auxiliar Judiciário, que o digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 7299599 
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 0029332-
54.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE GOMES CARVALHO, CNPJ/CPF nº 
40201244187, 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 43 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "...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. Científico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 
2. Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda 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." Alvaro Nascimento Cunha, Juiz 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 20 dias do mês de janeiro de 
2023. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - Prazo: 15 (quinze) dias,Nº 7299782 
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 0021887-
82.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MOACIR AFONSO CARNEIRO, CNPJ/CPF nº 
35484977134, 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 73 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo 
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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 hajam. Os honorários 
advocatícios foram devidamente quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 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. 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 20 dias do mês de janeiro de 2023. Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0029332-54.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): JOSE GOMES CARVALHO 
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. Científico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 2. Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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. Alvaro 
Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0028596-31.2022.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): EVA GERLDA DOS REIS 
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. Científico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de 
Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0028501-69.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): MARIA DIVINA BARBOSA DA SILVA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que certificado o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0021887-82.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
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Executado (s): MOACIR AFONSO CARNEIRO 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Determino ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações 
necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 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. 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. Cumpra-
se. Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0015335-04.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): ALARICO NUNES AZEVADO 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, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Intime-se ás partes acerca do 
conteúdo da presente sentença. 2. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias. 
Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in 
albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. 
Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0003046-68.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): RAIMUNDA DA COSTA CARVALHO 
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. Científico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. Cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de 
Direito. 
  
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS 0003046-68.2021.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA                   
Executado (s): WERLYS OLIVEIRA FONSECA 
SENTENÇA: (...)Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, uma vez que, não foi instaurada lide. Cientifico o exequente acerca do conteúdo da presente sentença. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1. Promova o encerramento dos prazos 
em aberto dos eventos 14 e 16; 2. Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias, e arquivem-se os 
autos. Cumpra-se.  Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

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 
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o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITAR e INTIMAR o (a) acusado 
(a) LEWESTTER ANTONIO PEREIRA, brasileiro, convivente em união estável, pintor, natural de Araguaína-TO, nascido aos 
20//03/1980, filho de Expedito Antonio Pereira e Emiliana Balagão Pereira, inscrito no RG n.º 1.881.622 SSP/DF e no CPF n.º 
839.939.241-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, o qual foi denunciado nas penas do artigo 147, caput, c/c o artigo 61, 
inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal e artigo 21, do Decreto-lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), c/c o artigo 61, 
inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código Penal, em concurso material e com as implicações da Lei 11.340/2006, no que couber, nos 
autos de ação penal nº 0016640-52.2021.8.27.2706 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 Defensor constituído. 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. 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 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiver, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Cumprimento de Sentença, Processo n° 
00038950820198272707, chave para consulta n° 482022735619, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como 
Exeqüente: GENILSON DOS SANTOS SILVA e Executado(a): ANCELMO FERREIRA DINIZ, brasileiro, união estável, motorista, 
portador do RG n° 936604SSP/TO, e inscrito no CPF sob o n. 025.211.901-01, residente e domiciliado na Rua:Antonio 
Fernandes, nº 790,(referência: próx. ao Açougue do Alan), Bairro: Nova Araguatins, Araguatins -TO, telefone:(63)99967-9109, 
atualmente em local incerto e não sabido, e por este meio INTIMA-SE  o(a) executado(a)  no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
impugnar o valor bloqueado via SISBAJUD (EVENTO 61e 62), cópia anexa. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-
Proc.Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins". E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, 
com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, data e hora do 
sistema eletrônico e-proc. Eu (Sarah Caroline de O. Sousa), Técnica Judiciária que digitei e conferi - Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA 
REIS JUNIOR - Titular na Vara Cível desta Comarca. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30(TRINTA) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível, desta Comarca de 3ª Entrância de 
Araguatins, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Restituição de Valor, Processo n° 
00022937420228272707, chave para consulta n° 818586933122, no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como 
Requerente: VALDENY PEREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, desempregado, portador do RG nº 2958702 2ªVIA SSP/PA 
e inscrito no CPF sob o nº 564.953.402-06 e Executado(a): CENTRO DE ENSINO PONTO DE MUTACAO COLEGIO KAIROS, 
pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ sob o n° 08.639.054/0001-03, atualmente em local incerto e não sabido, e 
por este meio CITA-SE  o(a) executado(a), na pessoa de se representante legal, de todos os termos da inicial, bem assim, para, 
querendo, responder a ação no prazo legal, ciente que não contestada, se presumirão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela parte autora, (art. 334 NCPC). Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito. DESPACHO: Defiro o pedido 
de citação por edital. Expeça-se o necessário. Araguatins, data e hora no evento do sistema e-Proc. Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA 
REIS JÚNIOR Titular da Vara Cível da Comarca de Araguatins. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. 
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 18 dias do mês de janeiro de 2023. Eu 
Sarah Caroline de O. Sousa, Técnica Judiciária que digitei.Juiz JOSÉ CARLOS TAJRA REIS JUNIOR- Titular da Vara Cível da 
Comarca de Araguatins/TO. 
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DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com o prazo de 15 (quinze) dias 
O Dr. RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO, MM. Juiz de Direito Titular do Juízo da Vara Criminal, de Violência Doméstica e 
Juizado Especial Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o 
presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse meio INTIMA NELSON ROCHA DA SILVA FILHO, brasileiro, 
unido estavelmente, cor parda, autônomo, nacido aos 26/010/1979, em Dianópolis-TO, portador do CPF nº 025.670.815-00, filho 
de Nelson Rocha da Silva e Maria Batista Ribeiro, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de quinze (15 dias, 
comparecer na Vara Criminal, de Violência Doméstica e Juizado Especial Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada 
no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de 
cientificar-se da DECISÃO proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000022-65.2022.8.27.2716, conforme resumo abaixo 
transcrito:  "Ante o exposto, em razão da continuidade da situação de risco noticiada, MANTENHO em face de NELSON ROCHA 
DA SILVA FILHO as Medidas Protetivas de Urgência outrora concedidas ao evento 4, as quais reputo necessárias à garantia da 
incolumidade da vítima, sem prejuízo do disposto no artigo 19, § 3º da referida Lei n. 11.340/20069. ADVIRTO à vítima que o 
cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a ocorrência de novas situações de risco, e 
para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor. A vigência de tais medidas fica novamente 
condicionada ao ajuizamento de ação em que se discuta o rompimento da convivência e consectários e/ou a prática dos crimes 
noticiados nestes autos, ou pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis a requerimento fundamentado da ofendida.". Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Dianópolis - TO, aos 17 de janeiro de 2023. Eu, PATRÍCIA BEZERRA, Servidor da Secretaria, por ordem 
do MM Juiz, digitei e conferi. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo: 00005295620188272719 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Finalidade: CITAÇÃO da sócia da empresa executada A. J. R. DE SOUZA - ME - FORMOSO COMERCIO E TRANSPORTE DE 
FRUTAS , CNPJ 20.434.810/0001-63, atualmente em lugar incerto e não sabido, nos termos da presente ação para, no prazo de 
05 (cinco) dias, pagar a dívida descrita na inicial com os acréscimos legais, ou garantir a execução por meio de depósito em 
dinheiro, fiança bancária e nomeação de bens à penhora (art. 9º da LEF). Advertindo que em caso de revelia, será nomeado 
curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta 
cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 20 de setembro de 2022. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que 
digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE DIREITO. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL Nº 7287578 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº 0002487-74.2018.8.27.2720/TO 
AÇÃO:  CIVEL 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: MARIA DO NASCIMENTO DIAS SANTOS 
O Exmº Sr. Dr. JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito titular desta Comarca de Goiatins – Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Contratos Bancários, Obrigações, DIREITO CIVIL registrada sob 
o n. 0002487-74.2018.8.27.2720, na qual figura como requerente  BANCO DO BRASIL SA e Requeridos MARIA DO 
NASCIMENTO DIAS SANTOS, brasileira, solteira, agricultora, portadora da Carteira de Identidade de nº 1000485, inscrita no 
CPF/MF sob o nº 047.960.331-65, vem por meio deste, CITAR o demandado para no prazo deste, pagar a dívida ou nomear 
bens à penhora, bem como possa oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 335), podendo arguir 
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas 
que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo 
considerado revel será nomeado curador especial para apresentação de defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
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Goiatins TO, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023). Certifico e dou fé que, afixei 
uma via do presente Edital no placar do Fórum local, às 14:04:12, na data de 20/01/2023. Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, 
Servidor de Secretaria, Mat. n 358142. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 7286562 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
AUTOS Nº 0002117-56.2022.8.27.2720/TO 
AÇÃO:  USUCAPIÃO 
AUTOR: MIGUEL ARCANGELO BERTANHA 
RÉU: M. JOSÉ CARVALHO ME; ANIBAL FERREIRA GOMES; ROSSANA BORBUREMA FERREIRA GOMES; ANTONIO 
CARLOS SETTANI CORTEZ E CLEIDE PEDROSA CORTEZ 
O Exmº Sr. Dr. JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO – Juiz de Direito titular desta Comarca de Goiatins – Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimentos tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania Cível, se processam aos termos da Ação de Usucapião registrada sob o n. 0002117-56.2022.8.27.2720, na 
qual figura como requerente MIGUEL ARCANGELO BERTANHA e Requeridos M. JOSÉ CARVALHO ME; ANIBAL FERREIRA 
GOMES; ROSSANA BORBUREMA FERREIRA GOMES; ANTONIO CARLOS SETTANI CORTEZ E CLEIDE PEDROSA 
CORTEZ, e por meio deste, CITAR o(s) confinantes e os os demais interessados ausentes, incertos e desconhecidos, bem como 
seus respectivos cônjuges, possam oferecer contestação, por petição, no prazo de 30 (trinta) dias úteis (art. 335), podendo arguir 
toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas 
que pretende produzir (art. 336), manifestando-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, sendo 
considerado revel e presumidas como verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (arts. 341 e 344), podendo ainda 
arguir nos mesmos autos incompetência absoluta ou relativa, incorreção do valor da causa e indevida concessão do benefício da 
gratuidade processual (art. 337), inclusive independentemente de oferecer contestação, propor reconvenção nos mesmos autos 
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa (art. 343). Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Goiatins TO, aos 19 (dezenove) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023). 
Certifico e dou fé que, afixei uma via do presente Edital no placar do Fórum local, às 14:04:12, na data de 20/01/2023. 
Eu, Orcean Oliveira Costa e Silva, Técnico Judiciário, Mat. n 358142. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Magistrado Juízo da 1ª Vara Cível de Guaraí, Juiz de Direito em Substituição FÁBIO COSTA GONZAGA da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc.  
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1a Vara Cível, tramitam os 
autos da Ação abaixo: 
Processo n° 00039683020228272721 – Chave Processo:  873353084122 
AÇÃO DE USUCAPIÃO  
AUTOR: TAISSE GUEDES DE SOUSA SILVÉRIO 
ADVOGADO: EVANDRO SOARES DA SILVA (#)OABADVAUTOR(#) 
RÉU: ESPÓLIO DE OSVALDO DANTAS DE SÁ 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos EVENTUAIS INTERESSADOS.   
DESPACHO do evento 4: (...)INTIMEM-SE as Fazendas Públicas para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. EXPEÇA-
SE edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação de eventuais interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público para 
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Guaraí, 6/12/2022.  FÁBIO COSTA GONZAGA Juiz de Direito). 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel está localizado nesta cidade de Guaraí-TO, tem como área total de 360 
(trezentos e sessenta) metros quadrados, situado na Avenida Castelo Branco, n° 2347, com área de 360,00 metros quadrados, 
constituído pela integridade do lote n° 18, quadra n° 02, do Loteamento Setor Dantas com as seguintes confrontações: 12,00 
metros de frente para a Av. Castelo Branco; 12,00 metros de fundo, limitando com o lote n° 07; 30,00 metros em uma lateral, 
limitando com o lote n° 19 e 30,00 metros na outra lateral, limitando com o lote n° 17, todos da mesma quadra, sendo que está 
devidamente matriculado no livro 2 de Registro Geral, sob o n° 5.559 de ordem, registro efetuado em 26/08/1996, no Cartório de 
Registro de Imóveis de Guaraí-TO. 
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 19 de janeiro de 2023 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 
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito. 
 



ANO XXXV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5340 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023 25 

 

 
 

1ª vara criminal 

Editais 
CONVOCAÇÃO DOS JURADOS SORTEADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023 DA COMARCA DE GUARAÍ – ESTADO DO 

TOCANTINS 
  
O Doutor FABIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc... 
  
FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento que, nos termos do art.433 do Código de 
Processo Penal, com a nova redação lhe dada pela Lei nº 11.689/08, foram sorteados 25 (vinte e cinco) jurados titulares, e 
mais 18 (dezoito) jurados suplentes, todos abaixo relacionados, para servirem nas sessões do Tribunal do Júri Popular desta 
Comarca, que realizar-se-á no ano de 2023, os quais serão convocados antecipadamente para reunirem-se na sede do fórum 
local, para as sessões designadas, sendo que trabalharão em dias úteis e sucessivos até o final dos julgamentos dos processos 
em pauta deste ano: 

1.   
GUSTAVO CHALEGRE PELISSON RUA PARAÍBA, 2721, SETOR SUL, (63)999209058 

2.   
MARIA NEUZA VIANA RODRIGUES AV 11 DE ABRIL 2838 - SETOR SUL - GUARAÍ 

3.   MARIA DO SOCORRO NUNES DA 
SILVA 

FAZ. AGROVERDE 0 – ZONA RURAL 

4.   
CLARICE RODRIGUES BRAGA RUA PARAÍBA, 2721, SETOR SUL, 63999975250 

5.   
MAYARA RABÊLO DE OLIVEIRA AVENIDA BRASIL 1980 - CENTRO – GUARAÍ 

6.   
JOÃO RUFINO DE DEUS NETO 

CHÁCARA SÃO JOÃO 0 – ZONA RURAL – ASSENTAMENTO BEIRA 
DO RIO – GUARAÍ 

7.   
LEIDIANE PEREIRA ALVES AVENIDA CONSOLAÇÃO, 1614, SETOR AEROPORTO 

8.   
NÚBIA RODRIGUES PEREIRA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE 

9.   
INGRITH DA SILVA SANTOS AVENIDA JOAQUIM GUARAÍ, 2877, CENTRO 

10.   
GISLEY LIMA DO AMARAL AV. PARAÍBA, 1431, CENTRO 

11.   RAIMUNDO NATAL FEITOSA DOS 
SANTOS 

BORRACHARIA DO NATAL, (63)99999-5129 

12.   
ALBERTO LAURENTINO DA SILVA RUA DA SAUDADE, N.º 2647 (63) 99935-6046 

13.   
MATEUS DIAS RODRIGUES RUA JOAREZ TAVORA, 3400, JARDIM BRASÍLIA, (63)991173166 

14.   
ISABELA DIAS ALMEIDA RUA 07, 1243, CENTRO 

15.   SIDICLEIA PEREIRA DIAS DE 
CASTRO 

AV 11 DE ABRIL 1490 – CENTRO 

16.   
DANIELLY CARNEIRO DOS SANTOS 

AVENIDA JACARANDÁ, 276, SETOR CENTENÁRIO, FORTALEZA 
DO TABOCÃO 
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17.   
JOENY DA SILVA SOUSA RUA ECO 92 – SETOR NOVA QUERÊNCIA 

18.   
ARTHUR OLIVEIRA RODRIGUES AV. B6, 3846, SETOR AEROPORTO, (63)999437181 

19.   
EVERTON DEUSDARÁ SUPERMERCADO DEUSDARÁ 

20.   
LUCAS VERÍSSIMO LOPES AV. TOCANTINS, N.º 1480, PESTANA (63) 99960-5561 

21.   EVERSON APARECIDO DE 
CARVALHO 

AV. B-10 4064 – SETOR AEROPORTO 

22.   
EDVAN LEITE SILVA GUARALATAS 

23.   WHÁDILLA RAYANNY PORTILHO 
CIRQUEIRA 

AV. TOCANTINS, N.º 670 (63)99983-4848 

24.   
FLAVIO GONÇALVES DE ANDRADE AV. 11 DE ABRIL, N.º 857 (63) 98474-3305 

25.   
ALEX RODRIGUES DE ALMEIDA RUA 21 DE ABRIL, 1500, CENTRO 

LISTA DE SUPLENTES 

        1. 
WALTER LIMA PRADO NETO AV. CONCORDIA 2290 – CENTRO – GUARAÍ 

        2. 
FABIO DE CARVALHO BARBOSA AV TIRADENTES, 3595 

        3. 
ALANO SALUISTIANO SALES 

AVENIDA B-04, 3835 - SETOR AEROPORTO – 
GUARAÍ 

        4. 
THAIS PEREIRA DA SILVA AVENIDA B 09 3838 CASA 01 – SETOR AEROPORTO 

        5. 
PAULO HENRIQUE GOMES CAMPOS 

AVENIDA FORTALEZA 510 - SETOR AEROPORTO – 
GUARAÍ 

        6. 
HAUYR ALVES DE ARAÚJO RUA 03, N.º 1570 (63) 99962-4255 

       7. 
ALBERTO LAURENTINO DA SILVA RUA DA SAUDADE, N.º 2647 (63) 99935-6046 

       8. 
MARIA APARECIDA FRANCA COELHO SILVA AV. PAULISTA, 2794, ST. CANAÃ,GUARAI/TO 

       9. 
GRENY RODRIGUES DA SILVA AV. PAULISTA, N.º 2245 (63)999732718 

      10. 
WANDERLAN DORA DA SILVA RUA 07, N.º 1175 (63) 99911-5455 

      11. 
HOANY CARVALHO FERNANDES AV. B6, 3673, ST. AEROPORTO 

        12. 
OEDNA BARROS SOUZA AV. CASTELO BRANCO, N.º 2664 (63) 98479-2228 
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13. 
LETÍCIA FERREIRA GONTIJO RUA CARINA F. NOLETO, N.º 2627 (63) 99965-6354 

14. 
WENDERSON PEREIRA RODRIGUES AV. B6, 4538, SETOR AEROPORTO (63)999858013 

15 
ALEX RODRIGUES DE ALMEIDA RUA 21 DE ABRIL, 1500, CENTRO 

16. 
ALESSANDRA BORGES MACHADO LOPES RUA PALMARES, N.º 3372 (63)98496-8664 

17. 
DYONATAN CORREIA PESSOA 

CHACARA SÃO MIGUEL 0 - JARDIM BRASÍLIA - 
GUARAÍ 

18. 
RONNIERY PORTILHO PEREIRA RUA 06 DE AGOSTO, N.º 1884 (63) 99976-0966 

E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que será afixado no placar do fórum local. 
DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois 
mil e vinte e três (20/01/2023). Eu, Ramilly Reis dos Santos de Oliveira, Diretora de Secretaria, digitei e subscrevi. 
 

2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO POR 03 (TRÊS) VEZES CONSECUTIVAS COM INTERVALO DE 
10 (DEZ) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2ª Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que tramitaram por este Juízo e Escrivania competentes os termos da Ação de INTERDIÇÃO n. 0002694-
31.2022.827.2721, ajuizada por VIOLETA CARNEIRO MOTA MUNARETTO em desfavor CREUZA CARNEIRO MOTA, 
brasileira, casada, aposentada, RG n. 1.365.130 SSP/TO, CPF n. 425.766.521-15; feito julgado procedente e decretada a 
interdição da requerida,  absolutamente incapaz, por ser portador de HD CID 10: DEMÊNCIA DE ALZHEIMER para exercer 
pessoalmente os atos da vida civil em geral, restrita tão somente aos atos de natureza patrimonial e negocial; sendo lhe 
nomeada CURADORA a sua filha a Sra. VIOLETA CARNEIRO MOTA MUNARETTO, legalmente compromissada perante este 
Juízo, nos termos da r. sentença – evento 63, que, em resumo, tem o seguinte teor: SENTENÇA: “(...) Com essas 
considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, confirmo a liminar deferida para, decretar a 
interdição de CREUZA CARNEIRO MOTA, com declaração de que é absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos 
da vida civil e comercial, na forma do art. 4º, inciso III do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 13.146/2015, por ser 
portador de HD CID 10: DEMÊNCIA DE ALZHEIMER, tudo conforme o laudo juntado aos autos. Nomeio como curadora 
da interditanda, a Senhora VIOLETA CARNEIRO MOTA MUNARETTO, brasileira, casada, odontóloga aposentada, portadora do 
RG nº 250.217 SSP/TO, inscrita no CPF sob nº 361.339.061-20, residente e domiciliada na Av. Goiás, nº 1593 Bairro Centro, 
cidade de Guaraí-TO, CEP 77700-000, que não poderá por qualquer modo alienar ou onerar bens móveis, imóveis ou de 
quaisquer naturezas, pertencentes ao interditado, sem autorização judicial. Fica advertida a curadora que os valores porventura 
percebidos de entidade previdenciária ou de alugueres deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, alimentação e no bem-
estar do interdito. Aplica-se, no caso, o disposto no art. 553 do CPC e as respectivas sanções. Em consequência, EXTINGO o 
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Face o disposto pelo art. 1.773 do 
Código Civil, lavre-se imediatamente termo de compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e 
criminal, intimando-se a curadora para assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que a curadora não está autorizada 
a vender bens da interditada sem autorização judicial. Em obediência ao disposto no artigo 755 do CPC, inscreva- se a presente 
interdição junto ao Registro Civil do interditando. Custas pela autora, suspensas na forma do art. 98 do Código de Processo 
Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem – se com as cautelas de estilo e anotações necessárias. P.R.I.C. Guaraí-TO, data 
registrada pelo sistema. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, JUIZ DE DIREITO.” Data e Hora: 18/11/2022, às 18:48:26. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 30/11/2022. Eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, Técnica Judiciária, digitei. 

Marcelo Eliseu Rostirolla 
Juiz de Direito 

 

Sentenças 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0004406-
27.2020.8.27.2721 
Requerente: J. L. D. S. C., menor, representado por sua genitora E. A. D. S.  
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Requerido: RONES SANTOS COELHO, brasileiro, casado, filho de Maria Eurides dos Santos Coelho, inscrito no CPF nº 
040.579.241-75 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 01 de outubro  de 2022. 
MARCEO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0002333-53.2018.8.27.2721 
Requerente: M. R. D. M. 
Requerido: ELTON LOPES DE MORAIS, brasileiro, casado, filho de Maria Dalia Lopes de Morais, inscrito no CPF nº 
577.524.001-49 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 01 de outubro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 
Fica a parte abaixo identificada, intimada dos atos processuais a seguir relacionados. 
PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS n. 0002655-
68.2021.8.27.2721 
Requerente: G. A. M. 
Requerido: EMERSON LUIZ MORBACH, brasileiro, divorciado, filho de Abigail Morbach, inscrito no CPF nº 664.475.502-04 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, defiro os benefícios da assistência judiciária às partes, e em face da 
satisfação da obrigação por parte do devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo 
Civil. Custas na forma da lei. Entretanto, em face das partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento 
das custas, até eventual mudança na sua situação econômica. Se dentro do prazo de 5 (cinco) anos, a contar desta sentença, os 
assistidos não puderem satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3° do CPC-2015). P.R.I.C. Após, 
o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo sistema. 07 de outubro de 2022. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO.” 
 

GURUPI 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS Nº: 0008817-13.2020.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA 
AUTOR: MARCO AURÉLIO MAGALHÃES DORNELES 
RÉU: POLIANA APARECIDA MARTINS DA SILVA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a CITAÇÃO de POLIANA APARECIDA MARTINS, brasileira, divorciada, portadora do RG n° 4999166 DGPC/GO, 
inscrita no CPF sob o nº 016.394.151-30, residente e domiciliado atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, querendo, 
CONTESTE a presente ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos, como verdadeiros, os fatos alegados 
na inicial, tudo em conformidade com o art. 256, 335 e 344 do NCPC. Tudo conforme despacho exarado nos autos em epígrafe. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 de janeiro de 2023. Eu (Marinete Barbosa 
Bele Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUIZA DE 
DIREITO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0012702-69.2019.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: Divórcio Litigioso 
Requerente: Silvania de Faria Pereira  
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Requerido: David José Pereira 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de DAVID JOSÉ PEREIRA, brasileiro, casado, aposentado, filho de Ana Maria Pereira e José Vicente 
Perri, demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em lugar incerto e não sabido da sentença proferida nos 
autos em epígrafe. SENTENÇA: “Portanto, nos termos do dispositivo legal supra e com fulcro no artigo 226, § 6º, da Constituição 
da República, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e DECRETO O DIVÓRCIO de SILVANIA DE FARIA PEREIRA e 
DAVID JOSÉ PEREIRA. O cônjuge virago poderá voltar a usar o nome de solteira, qual seja: SILVÂNIA CORRÊA DE 
FARIA. Assim, JULGO EXTINTO O PROCESSO com a resolução do mérito, firme no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Ressalto que, nos termos da Recomendação Nº 8 - CGJUS/ASJECGJUS do Estado do Tocantins e do artigo 98, 
§ 1º, inciso IX, do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça concedida aos requerentes, compreende os emolumentos 
devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação dessa decisão judicial. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Com o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de averbação. Em 
seguida, observadas as cautelas e formalidades de praxe, dê-se baixa definitiva e arquive-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 20 de janeiro de 2023. Eu (Marinete Barbosa Bele Guimarães), Técnica 
Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 00137337920148272729 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60746948000112 
RÉU: RILDO VIRAJONE AQUINO PARRIÃO - CPF: 32304560172 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 7ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de 0013733-79.2014.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por BANCO 
BRADESCO S.A., em desfavor de RILDO VIRAJONE AQUINO PARRIÃO, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da 
parte Executada RILDO VIRAJONE AQUINO PARRIÃO, CPF: 32304560172, atualmente em endereço incerto e não sabido, para 
tomar conhecimento da PENHORA efetivada via sistema Sisbajud, no evento 75, bem como, para no prazo de 05 (cinco) 
dias (art. 854, § 3º do NCPC), comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou que houve indisponibilidade 
excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em penhora a indisponibilidade dos valores, conforme 
determinado no Decisão do evento 70.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 5002110-74.2007.8.27.2729 
AUTOR: SANDALOS BREHNER ASSIS LINO - CPF: 84991780144 
RÉU: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO GOIANIA LTDA - CNPJ: 26694661000239 
RÉU: JOSÉ WALTER TEIXEIRA - CPF: 11758708115 
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. 5002110-74.2007.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por SANDALOS 
BREHNER ASSIS LINO, em desfavor de DISTRIBUIDORA DE CIMENTO GOIANIA LTDA e JOSÉ WALTER TEIXEIRA, e que 
por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada, 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$ 164.079,75 (cento e sessenta e quatro reais e setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), conforme cálculos 
atualizados juntados pela parte exequente no evento 66 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 59.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00291575920178272729 
AUTOR: ADVOCACIA OSMARINO MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME - CNPJ: 01873441000160 
RÉU: EURIPEDES ALVES PINTO - CPF: 07350090000190 
RÉU: EURIPEDES ALVES PINTO - CPF: 77154924187 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de 
Palmas tramita o processo de 0029157-59.2017.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por BANCO 
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BRADESCO S.A. e ADVOCACIA OSMARINO MELO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, em desfavor de EURIPEDES 
ALVES PINTO e EURIPEDES ALVES PINTO, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da PENHORA efetivada via sistema Sisbajud, nos eventos 84,85,88 e 
89 , bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, § 3º do NCPC), comprovar que as quantias indisponíveis são 
impenhoráveis ou que houve indisponibilidade excessiva de ativos (art. 854, § 3º, I, II, CPC), sob pena de ser convertida em 
penhora a indisponibilidade dos valores, conforme determinado no Decisão do evento 80. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza 
Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00007588320188272729 
AUTOR: JANSEN REIS DA SILVA- CPF: 57651329368 
AUTOR: DORACI NUNES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 856.437.501-04 
RÉU: MARCOS ROBERTO TEODORO - CPF: 694.198.841-04 
RÉU: JOANA BARROSO DE HOLANDA - CPF- 001.555.301-94  
RÉU: INCORPORADORA MUDAR LTDA - CNPJ: 12819787000105 
RÉU: CONSTRUTORA PROVINORTE EIRELI - CNPJ: 05750186000110 
RÉU: MARCELO DE HOLANDA DOMINGOS - CPF: 028.021.861-32 
RÉU: GEOVANE DE HOLANDA DOMINGOS - CPF: 027.127.291-02 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0000758-83.2018.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por JANSEN 
REIS DA SILVA e DORACI NUNES DE OLIVEIRA SILVA em desfavor de MARCOS ROBERTO TEODORO, JOANA BARROSO 
DE HOLANDA, INCORPORADORA MUDAR LTDA, CONSTRUTORA PROVINORTE EIRELI, MARCELO DE HOLANDA 
DOMINGOS e GEOVANE DE HOLANDA DOMINGOS, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida MARCOS 
ROBERTO TEODORO, CPF: 69419884104, INCORPORADORA MUDAR LTDA, CNPJ: 12819787000105, CONSTRUTORA 
PROVINORTE EIRELI, CNPJ: 05750186000110, 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. Fica a parte CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, 
conforme determinado no Despacho do evento 83. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00342912820218272729 
AUTOR: ANTONIO AIRES DA SILVA FILHO - CPF: 194.900.381-72  
RÉU: ADRIANA AIRES MOURA - CPF: 022.863.281-10 
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 0034291-28.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por ANTONIO 
AIRES DA SILVA FILHO em desfavor de ADRIANA AIRES MOURA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
parte Requerida ADRIANA AIRES MOURA, CPF: 02286328110, 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. Fica a parte CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 57.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0015133-21.2020.8.27.2729 
AUTOR: MOACIR JOSÉ SULINO - CPF:323.146.471-49  
RÉU: IVAN PAULA DE SOUZA - CPF:17471850191 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0015133-21.2020.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por MOACIR 
JOSÉ SULINO em desfavor de IVAN PAULA DE SOUZA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida IVAN 
PAULA DE SOUZA, CPF: 17471850191, 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. Fica a parte CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme 
determinado no Despacho do evento 55.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0033317-59.2019.8.27.2729 
AUTOR: CAMILA DA SILVA MACIEL - CPF: 11030257752 
RÉU: FERNANDA ROCHA DA SILVA - CPF:29181068000104 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0033317-59.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por CAMILA DA 
SILVA MACIEL em desfavor de FERNANDA ROCHA DA SILVA, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
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parte Requerida FERNANDA ROCHA DA SILVA, CNPJ: 29181068000104, 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. Fica a parte CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 72.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00117146120188272729 
AUTOR: FRANCISCA AUREA ALVES DE ARAUJO - CPF: 76268357191 
RÉU: JOAO ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 62168207020 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0011714-61.2018.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta 
por FRANCISCA AUREA ALVES DE ARAUJO em desfavor de JOAO ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida JOAO ALBERTO RAMOS DE OLIVEIRA, CPF: 62168207020, 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. Fica a 
parte CIENTIFICADA que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 
53. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS  
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 00028266420228272729 
AUTOR: CARLOS LUIS DE AGUIAR - CPF: 21287996191 
RÉU: MERCINO HENRIQUES MOREIRA - CPF: 03832465715 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO tramita o processo de nº 0002826-64.2022.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por CARLOS LUIS DE 
AGUIAR em desfavor de MERCINO HENRIQUES MOREIRA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e ciência 
de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomar conhecimento da presente ação que tem 
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: terreno urbano de número 34 (trinta e quatro) da 
quadra ARSE 22, conjunto QI. J, situado na cidade de Palmas – TO, registrado no CRI sob n° R-04-4.210, com um total de 
360,00 m², bem como, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo ofereça resposta, sob pena de serem presumidos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no Despacho do evento 25.SILVANA 
MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Sentenças 
INTIMAÇÃO 
AUTOS: 00412444220208272729 - Procedimento Comum Cível 
AUTOR: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E MORADORES DO RESIDENCIAL POLINESIA - CNPJ: 07.497.146/0001-33 
RÉU: JOSÉ ALBERT DE CARVALHO BATISTA E OUTRO - CPF: 57875782287 
RÉU: GABRIELA ELAINE FERREIRA DA COSTA BATISTA -CPF: 56954980234 
FICAM AS PARTES REQUERIDAS intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue 
transcrita:”... POSTO ISTO, sem maiores delongas e, diante da REVELIA dos requeridos, declaro a veracidade dos fatos 
sustentandos na inicial, já que amparados pelos documentos que a acompanham para JULGAR PROCEDENTE o pedido 
e CONDENAR os demandados de forma solidária: a) ao pagamento do valor R$ 8.063,26 (Oito mil e sessenta e três reais e vinte 
e seis centavos), atualizado com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir da data da propositura da demanda -
 05/11/2020 - já que ali a autora consolidou o valor atualizado e sobre eles os requeridos foram citados. b) ao pagamento 
das despesas processuais adiantadas pela requerente e as pendentes. c) ao pagamento de honorários sucumbenciais no 
importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado, os quais são devidos ao (a) Advogado (a) da parte 
contrária.De consequência, JULGO EXTINTA a demanda COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no art. 487, I, do CPC. 
 

2ª vara da família e sucessões 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
AUTOS N.º 0044118-97.2020.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: NOELIA DE SOUZA SILVA 
RequeridO: NILTON SOUSA CUNHA 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
confirmando a decisão do evento 16, DECDESPA1, decreto a interdição de NILTON SOUSA CUNHA, brasileiro, solteiro, 
nascido em 01.07.1986, portadora do RG nº 1.005.851 2ª Via SSP-TO, filho de Aldemir Cunha Ferreira e Noelia de Sousa Silva, 
nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua  genitora NOELIA DE SOUZA SILVA, qualificada nos autos, limitando o 
exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial.Prestado compromisso, a curadora estará, 
desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal.Expeça-se mandado para o 
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registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. 
Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários.P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em 
julgado, arquivem-se os autos.Palmas, 22 de agosto de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0010043-95.2021.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: SOLANGE BITTERBIER 
Requerida: ROSANE DE FÁTIMA LIMA 
SENTENÇA: “(...)DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
confirmando a decisão do Evento 05, decreto a interdição de ROSANE DE FÁTIMA LIMA, brasileira, solteira, nascida em 
16.11.1965, portador do RG nº 10.752.079-1 SSP-TO, filha de Sebastião Bueno de Lima e Marlene Vieira de Lima, nomeando-se 
sua curadora, sob compromisso, sua irmã SOLANGE BITTERBIER, qualificada nos autos, limitando o exercício da curatela aos 
atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício 
pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de hipoteca legal.Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas finais pela requerida, 
sobrestadas na forma do art. 98, §3º do CPC. Sem honorários.P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, 
arquivem-se os autos.Palmas, 21 de setembro de 2022.NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0007083-06.2020.8.27.2729 
Ação: Curatela 
Requerente: JOSÉ SENA PASCOAL 
Requerida: ELIETE DE CASTRO PASCOAL 
SENTENÇA: “(...)  DESTA FORMA, tendo em vista o laudo emitido pela Junta Médica Oficial do Poder Judiciário Estadual, 
confirmando a decisão do evento 4, DECDESPA1, decreto a interdição de ELIETE DE CASTRO PASCOAL, brasileira, 
divorciada, nascida em 03.07.1986, portadora do RG nº 777.519 SSP-TO 2ª Via, e inscrita no CPF sob o nº 019.332.111-48, filha 
de José Sena Pascoal e Zulene de Castro Pascoal, nomeando-se seu curador, sob compromisso, seu genitor JOSÉ SENA 
PASCOAL, qualificado nos autos, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. 
Prestado compromisso, o curador estará, desde logo, apto ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da especialização de 
hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme 
determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem honorários. P.R.I. 
Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Palmas, 03 de outubro de 2022. .NELSON COELHO 
FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0017860-50.2020.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: MARGARIDA FACUNDO DE SENA 
Requerida: TERESINHA MARIA DE SENA 
SENTENÇA: (...) Desta forma, tendo em vista entrevista realizada nesta data em audiência e relatório médico incluso nos autos 
(evento 1, ANEXOS PET INI7), que se mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a 
decisão do evento 04, decreto a interdição de TERESINHA MARIA DE SENA, qualificada nos autos, nomeandose sua curadora, 
sob compromisso, sua filha MARGARIDA FACUNDO DE SENA, qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos 
da vida civil de natureza patrimonial e negocial Prestado compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da 
curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício 
competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Palmas, 06 de outubro de 2022. 
NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 
AUTOS N.º 0046842-40.2021.8.27.2729 
Ação: Curatela 
Requerente: MARLY PEREIRA NERIS 
Requerido: ANTENOR FRANCISCO NERIS 
SENTENÇA: (...)Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 1, ANEXOS PET INI4), firmado 
pelo médico Dr. Alan Guimarães Fonseca, aliado às fotos acostadas no evento 1, ANEXOS PET INI5, que se mostra suficiente 
para formar juízo de convencimento deste Julgador, confirmando a decisão do evento 5, DECDESPA1, decreto a interdição de 
ANTENOR FRANCISCO NERIS, brasileiro, viúvo, aposentado, nascida em 24.09.1942, filho de Romana Francisca Neris, inscrito 
no CPF sob o nº 227.639.611-34, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua filha MARLY PEREIRA NERIS, qualificada 
na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado compromisso, a 
curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca legal.Expeça-se 
mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o § 3º do art. 755 
do CPC/2015.Custas já recolhidas. Sem honorários. P.R.I. Tome-se-lhe compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os 
autos. Palmas, 26 de outubro de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
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AUTOS N.º 0006477-41.2021.8.27.2729 
Ação: Interdição 
Requerente: DEIA ELAINI GUSMAO DE ALMEIDA 
Requerida: JONAS AUGUSTO DE ALMEIDA NETO 
SENTENÇA: (...) Desta forma, tendo em vista o relatório médico incluso nos autos (evento 47, EXMMED2), firmado 
pelo médico cardiologista Dr. Fabio d'Ayla Valva, que se mostra suficiente para formar juízo de convencimento deste Julgador, 
confirmando a decisão do evento 14, DECDESPA1, decreto a interdição de JONAS AUGUSTO DE ALMEIDA NETO, brasileiro, 
casado, engenheiro, nascido em 10.12.1944, filho de Osvaldo Augusto de Almeida e Adelaide Miranda Almeida, inscrito no CPF 
sob o nº 4036.793.145-15, nomeando-se sua curadora, sob compromisso, sua esposa DEIA ELAINI GUSMAO DE ALMEIDA, 
qualificada na inicial, limitando o exercício da curatela aos atos da vida civil de natureza patrimonial e negocial. Prestado 
compromisso, a curadora estará, desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois o dispenso da especialização de hipoteca 
legal.Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser publicada conforme determina o 
§ 3º do art. 755 do CPC/2015.Concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Sem honorários.P.R.I. Tome-se-lhe 
compromisso. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.Palmas, 28 de outubro de 2022. NELSON COELHO FILHO-Juiz de 
Direito. 
 
AUTOS N.º 0022991-06.2020.8.27.2729  
Ação: SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
Requerente: CLEMILTON DE SOUSA MELO 
Requerido: ROSANGELA DE SOUSA MELO 
SENTENÇA: “(...) ANTE AO EXPOSTO, com fulcro no art. 1.764, III, do CC e no art. 761 do CPC/2015, confirmando a decisão 
liminar, julgo procedente o pedido, para nomear MARIA DE LOUDES DE SOUSA MELO como curadora de CLEMILTON DE 
SOUSA MELO, em substituição à curadora anteriormente nomeada, ROSANGELA DE SOUSA MELO, a qual declaro removida 
do encargo de curadora. Tome-se-lhe o compromisso. Decreto a extinção do processo, com fulcro no art. 487, I, do novo Código 
de Processo Civil. Prestado compromisso, a curadora estará desde logo, apta ao exercício pleno da curatela, pois a dispenso da 
especialização de hipoteca legal. Expeça-se mandado para o registro da sentença no ofício competente, devendo ainda ser 
publicada conforme determina o § 3º do art. 755 do CPC/2015. Custas sobrestadas na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015. Sem 
honorários. P.R.I. Transitada em julgado, arquivem-se. Palmas, 12 de setembro de 2022. (Após compensação de plantão). 
NELSON COELHO FILHO-Juiz de Direito. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

  EDITAL DE NOTIFICAÇÃO PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 
DIAS       
O Dr.   WILLIAN TRIGILIO DA SILVA , Juiz de Direito, respondendo  em Substituição pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei. FAZ SABER, a quem o presente Edital, virem ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este juízo e respectiva escrivania tramita a AÇÃO POPULAR COM PEDIDO DE LIMINAR, de 
nº 0007148-11.2014.8.27.2729 , ajuizada por JOSÉ ROQUE RODRIGUES SANTIAGO, WISTON GOMES DIAS,  em face da 
JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS, LILLIAN APARECIDA DE MELO CAMPOS, EDSON SANTANA MATOS, GUSTAVO 
FURTADO SILBERNAGEL, HELIO ANDRADE LIMA FILHO, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 
TOCANTINS, JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS e  LÚCIO MASCARENHAS MARTINS. E o presente para  CITAR  a  
partes  requeridas, HELIO ANDRADE DE AGUIAR SOBRINHO, JOSE EDUARDO DE SIQUEIRA CAMPOS, LILLIAN 
APARECIDA DE MELO CAMPOS, GUSTAVO FURTADO SILBERNAGEL, EDSON SANTANA MATOS, estando em lugar  
icerto e não sabido , do teor da presente ação para nos termos da presente ação, bem como para contestá-la, no prazo de 20 ( 
vinte) dias, art. 9.º, c.c o art. 7.º, inc. II, ambos da Lei n.º 4.717/65. Assim, segue ao conhecimento de todos, para que 
posteriormente ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o Edital, que será publicado na forma da Lei. DADO E PASSADO, 
nesta Cidade e Comarca de Palmas/TO, 18 de  janeiro de 2022 Eu, Elizângela Alves de Barros, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi o presente. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS                                                                                        
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara da Fazenda e Registros Públicos de Palmas, na 
forma da lei, FAZ SABER a todos que o presente edital, virem ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais, Execução de Título Extrajudicial nº 0047646-08.2021.8.27.2729, FICA CITADA a parte requerida RODHOLPHO 
MUDESTO E SILVA (AVALISTA), brasileiro, casado, CPF nº 849.096.631-72, portador do RG nº 1.224.946-SSP/TO, atualmente 
em lugar incerto ou não sabido, para que no prazo de 03 (três) dias úteis, efetue opagamento da dívida (CPC, art. 829, caput). 
Bem como para querendo no prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 
do CPC, conforme o caso (CPC, art. 915). Ficando CIENTE que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (CPC, art. 827, § 1º); b) no prazo para embargos, poderá requerer 
opagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais ,acrescidas de correção monetária e juros 
até 1% (um por cento), se reconhecer adívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor  da 
execução, mais custas e honorários de advogado (CPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que haja o 
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pagamento do débito pela parte executada,  Para a hipótese de pagamento no prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de 
embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10%(dez por cento) sobre o valor dodébito, REDUZINDO-OS 
pela metade (CPC, art.827, § 1º). Tudo em conformidade com a inicial e decisão constante nos autos, disponibilizados via 
sistema e-proc em www.tjto.jus.br - n.º dos autos e chave indicados acima.  
Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta 
cidade, Comarca de Palmas, Estado do Tocantins. 
Palmas/TO, 18 de janeiro de 2023. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 63/2023 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 16 de janeiro de 2023 
 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 requerimento formulado pelo oficial de justiça 
Luiz Alves Veiga  , solicitando a substituição da mesmo pelo oficial de justiça João Campos de Abreu Júnior no plantão do 
período de 20 a 27/01/2023.RESOLVE:Art 1º. Alterar a Portaria Nº 063/2023, de  16 de janeiro  de 2023, para o fim de registrar 
que o plantão judicial do período de 20/01/2023 às 18h a 27/01/2023, às 11h59min., será cumprido pelo oficial de justiça João 
Campos De Abreu Júnior.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 dezenove (19) dias 
do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte três (2023).Publique-se. Cumpra-se.Flávia Afini BovoJuíza Diretora do Foro 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARIA CLEONICE DA SILVA SOUZA, CPF/CNPJ: 005.103.341-05, para que no prazo de 
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5030885-
89.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
08 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 SUPERMERCADO E PANIFICADORA CASTRO LTDA, CPF/CNPJ: 05.685.541/0001-
14, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5018134-70.2013.8.27.2729 
que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 06 de dezembro de 2022. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de ECIVALDO LIMA CORDEIRO, CPF/CNPJ: 956.615.141-15, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5037652-
46.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, JAYANA DE OLIVEIRA TANDELLI, Matrícula 365900, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 13 de dezembro 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 EDNA GONÇALVES DE CASTRO, CPF/CNPJ: 498.324.681-91 e de EVALDO DE SOUZA 
SILVA, CPF/CNPJ: 355.649.972-04, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas 
indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5018134-70.2013.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 
Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso 
queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 06 de dezembro 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 DE MARQUE COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 
LTDA, CPF/CNPJ: 37.321.346/0001-00, FABRICIO LEAL DE MARQUE, CPF/CNPJ: 02443467120, FLAVIO DE 
MARQUE, CPF/CNPJ: 42707137049, para tomar ciência da sentença proferida no evento 92 dos autos da Execução Fiscal n° 
5037371-90.2013.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos 
dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta 
ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no 
artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, LAURA MASCARENHAS BRAGA, Matrícula 366004, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
17 de janeiro de 2023. 
 
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 MARMORARIA FERNANDES E ALENCAR LTDA, CPF/CNPJ: 12.165.255/0001-
93, para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5018703-71.2013.8.27.2729 
que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 09 de janeiro de 2023. 
 
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 JURIVALDO FERNANDES ALENCAR, CPF/CNPJ: 018.615.541-76 e de THIAGO 
MARQUES FERNANDES, CPF/CNPJ: 094.311.617-10, para que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as 
quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5018703-71.2013.8.27.2729, 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. 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 
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Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
09 de janeiro de 2023. 
 
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 EDISIO DA CONCEICAO ALVES, CPF/CNPJ: 278.732.851-20, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 102 dos autos da Execução Fiscal n° 5034453-50.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, LAURA MASCARENHAS BRAGA, Matrícula 
366004, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de janeiro de 2023. 
 
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 SUELY RIBEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 063.723.268-25, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5009878-
12.2011.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 11 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 PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE MENDONÇA, CPF/CNPJ: 906.455.291-68, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 5029279-26.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado 
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução 
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de 
janeiro de 2023. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de P.H.C CONSTRUTORA LTDA - EPP, CPF/CNPJ: 02.949.559/0001-98, para que, caso 
queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 5029279-26.2013.8.27.2729 que lhe move 
o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 365543, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 18 de janeiro de 2023. 
 
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 ISAIAS DE CARVALHO RIBEIRO, CPF/CNPJ: 233.018.133-72, para, caso queira, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para que ninguém possa alegar 
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ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 09 de janeiro de 2023. 
 
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 ISAIAS DE CARVALHO RIBEIRO, CPF/CNPJ: 233.018.133-72, para, caso queira, no 
prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 09 de janeiro de 2023. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARIA CLEONICE DA SILVA SOUZA, CPF/CNPJ: 005.103.341-05, para que no prazo de 
05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 5030885-
89.2013.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
08 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 ANDREA GONÇALVES MENDES, CPF/CNPJ: 010.778.861-60, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 82 dos autos da Execução Fiscal n° 0033095-96.2016.8.27.2729 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. (...)", bem como para que, 
caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente Contrarrazões aos Embargos de Declaração interposto nos autos. E, 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da 
Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. 
Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM 
FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 13 de dezembro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de ANTONIO DOS REIS DE SOUSA RAMOS, CPF/CNPJ: 806.201.321-91, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0034308-11.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, Matrícula 365695, 
digitei e conferi. Comarca de Palmas, 09 de janeiro de 2023. 
 
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 I. J. COLEGIO E CURSOS LTDA, CPF/CNPJ: 04.528.955/0001-77 e IVANILDES ALVES 
GARRETO, CPF/CNPJ: 100.062.223-15 ,para que, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução 
Fiscal nº 0029990-82.2014.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, 
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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, 09 de janeiro de 2023. 
 
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 JANSNETE FRANCO LIMA, CPF/CNPJ: 243.124.873-91, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0029990-
82.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. 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, 
09 de janeiro de 2023. 
 
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 MARCO AURELIO DA SILVA VASCONCELOS FREIRE, CPF/CNPJ: 003.101.871-84, para 
que no prazo de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução 
Fiscal n° 0032257-51.2019.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado 
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução 
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
22 de 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 WRD PALMAS EIRELI, CPF/CNPJ: 27.799.533/0001-31, para que no prazo de 05 (cinco) 
dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0028902-
62.2021.8.27.2729, 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, 
09 de janeiro de 2023. 
 
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 BERNARDETE TERESINHA SEGALA, CPF/CNPJ: 580.830.301-04, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 39 dos autos da Execução Fiscal n° 0028063-42.2018.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO 
DE PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência 
do interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, YASMIM FIGUEIREDO CLEMENTE, 
Matrícula 365695, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 17 de janeiro de 2023. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de IGUATU WATERS LTDA, CPF/CNPJ: 00.132.476/0001-86, para que, caso queira, no 
prazo de 30 (trinta) dias, oponha Embargos à Execução Fiscal nº 0027593-11.2018.8.27.2729 que lhe move o ESTADO DO 
TOCANTINS, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, LAURA MASCARENHAS BRAGA, Matrícula 366004, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 18 de janeiro de 2023. 
 
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 FRANKLIN MAURÍCIO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 391.057.412-20, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0027593-
11.2018.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, LAURA MASCARENHAS BRAGA, Matrícula 366004, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 
18 de janeiro de 2023. 
 
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 WENDELL CARLOS TEIXEIRA, CPF/CNPJ: 884.512.401-00, para que, caso queira, no 
prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0025938-
43.2014.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do 
fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 
3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, ANA VITORIA CAMELO DE LIMA, Matrícula 365624, digitei e conferi. 
Comarca de Palmas, 10 de janeiro de 2023. 
 
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 ARIMATEIA SANTOS SILVA, CPF/CNPJ: 576.680.273-00, para tomar ciência 
da sentença proferida no evento 76 dos autos da Execução Fiscal n° 0041460-42.2016.8.27.2729 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, LAURA MASCARENHAS BRAGA, Matrícula 
366004, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de janeiro de 2023. 
 
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 NEYMONN CONSULTORIA, PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA, CPF/CNPJ: 01.056.580/0001-00, e de CLAUDINEI DONISETI DE LIMA, CPF/CNPJ: 156.330.238-11, para que no prazo 
de 05 (cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0037212-96.2017.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado 
sem manifestação nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução 
Fiscal, nos termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede 
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do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 08 
de dezembro 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 JC MARTINS MELO, CPF/CNPJ: 14.979.289/0001-47, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 103 dos autos da Execução Fiscal n° 0041050-81.2016.8.27.2729 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, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 
365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 19 de outubro de 2022. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de MARCOS DOS SANTOS MIRANDA, CPF/CNPJ: 605.490.091-91, para que, caso 
queira, no prazo de 05 (cinco) dias, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 
0040098-05.2016.8.27.2729, que lhe move o MUNICIPIO DE PALMAS, são impenhoráveis ou que remanesce 
indisponibilidade excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. E, para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e 
afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – 
TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, STHEFANY MAGALHÃES SOUZA, Matrícula 365504, 
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 HELOISA MARIA TEODORO CUNHA, CPF/CNPJ: 081.363.352-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 21 dos autos da Execução Fiscal n° 0041328-09.2021.8.27.2729 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, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Novo Código de Processo Civil. (...)", bem como para 
que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente Contrarrazões à Apelação interposta nos autos. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do 
Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio 
Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, JAYANA DE OLIVEIRA 
TANDELLI, Matrícula 365900, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 12 de janeiro de 2023. 
 
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 ISAC AZEVEDO MAGALHAES, CPF/CNPJ: 830.808.995-04, para que no prazo de 05 
(cinco) dias, caso queira, comprove que as quantias tornadas indisponíveis nos autos da Execução Fiscal n° 0038292-
90.2020.8.27.2729, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade 
excessiva, nos termos do Art. 854, § 3º do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo retromencionado sem manifestação 
nos autos, dar-se-á inicio ao prazo de 30 (trinta) dias para que, caso queira, oponha Embargos à Execução Fiscal, nos 
termos do Art. 16, da Lei nº 6.830/80. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que 
deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: 
Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: 
fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARCKES BRAUN PINHEIRO, Matrícula 365525, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 25 
de outubro de 2022. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (Decreto Judiciário N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), determina 
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a CITAÇÃO de MIGUEL MARCELO FERNANDES, CPF/CNPJ: 272.543.566-87, por estar em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nº 0041444-54.2017.8.27.2729, que lhe move o 
ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de 
Dívida Ativa nº(s) C-1601/2017, inscrita em 30/08/2017, referente à MULTA FORMAL; cujo valor à época do ajuizamento era de 
R$ 29.725,62 (vinte e nove mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) o juízo da execução, observando, neste último caso, as disposições do artigo 
9º da Lei nº 6.830/80. Fica a parte executada advertida que, em caso de revelia, será nomeado curador especial para atuar 
perante a Vara de Execuções Fiscais e Saúde de Palmas. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do fórum 
local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 
- email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, BARBARA PIMENTA MONTEIRO, Matrícula 365156, digitei e conferi. Comarca de 
Palmas, 19 de outubro de 2022. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 
O MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 
2018), determina a INTIMAÇÃO de JOAO CORCINO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 016.844.341-49, para tomar ciência da 
sentença proferida no evento 82 dos autos da Execução Fiscal n° 5010772-51.2012.8.27.2729 que lhe move o MUNICIPIO DE 
PALMAS, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, diante da ausência do 
interesse de agir, verificado no ínfimo valor objeto desta ação, DECLARO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. (...)" E, para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do fórum local. Sede do Juízo: Fórum Marquês São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, S/N, 
PALMAS – TO. Telefone: 063 3218-4539 - email: fiscalsaudepalmas@tjto.jus.br. Eu, MARINNA BRAGA ANDRADE, Matrícula 
365543, digitei e conferi. Comarca de Palmas, 18 de janeiro de 2023. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo 
transcrito: AUTOS nº: 50000920520068272733, AÇÃO: Aquisição, REQUERENTE: PAULO ROBERTO PIRES e JOSE LUIZ 
ALVES FERREIRA; REQUERIDO: ROMILDO DALLARMI e REINALDO DALLARMI, residente e domiciliado em local incerto e 
não sabido, , fica a Vossa Senhoria CITADO (A) , para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cientes que não 
sendo contestada a ação se presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 285 do CPC). Cumpra-se. 
Intime-se. Datado e certificado pelo sistema. Ass.) Luciana Costa Aglantzakis - Juíza de Direito”. E para que chegue ao 
conhecimento dos interessados e ninguém alegue ignorância expediu-se o presente edital, que será afixado e publicado  no 
Placard do Fórum local na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, 
aos dezenove  dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três (19/01/2023) Eu, Katian dos Santos Costa Sipauba – 
Técnica Judiciária – Matrícula 354395,  o digitei. LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS - JUÍZA DE DIREITO. CERTIDÃO-  
Certifico e dou fé que afixei o Edital no Placard do Fórum local.  Pedro Afonso-TO, 19/01/2023. Katian dos Santos Costa 
Sipauba – Técnica Judiciária-Matrícula 354395. 
 

PEIXE 
1ª escrivania cível 

Portarias 
Portaria Nº001/2023 DIRETORIA/DF PEIXE-TO, de 18 de Janeiro de 2023. 
A Excelentíssima Senhora Juíza de direito, titular da Comarca de Peixe - TO e Diretora do Fórum, Ana Paula Araújo Aires 
Toribio, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o teor do Provimento n. 77/2018, de 07 de novembro de 2018, o qual dispõe sobre a designação de 
responsável interino pelo expediente; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar Estadual n. 112/2018, que dispõe sobre a organização dos serviços notariais 
e de registro do Estado do Tocantins, segundo a qual o Município de Jaú do Tocantins -TO passou a contar com apenas um 
serviço notarial e de registro denominado “Único Serviço Notarial e Registral ”CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, 
PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTOS E TABELIONATO DE NOTAS” deverá ser anexado ao 
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. (Pela Lei Complementar Nº 112 de 30 deJaneirode1996); 
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CONSIDERANDO o contido no Decisão/Ofício nº 2611 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE do evento 
4748055 do processo SEI n. 22.0.000040686-8 a qual declaro extinta a delegação outorgada a José Luiz Gorgone, bem como a 
vacância do Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Jaú 
do Tocantins, nos termos dos art. 39, I e § 2º, da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994 c/c inciso VI do § 1º do art. 12 
da Resolução TJTO nº 104, de 21 de junho de 2018, a partir de 28/11/2022. 
CONSIDERANDO o teor do Parecer n. Nº 2383 / 2022 - CGJUS/ASJECGJUS do evento 4742885 do processo SEI n. 
22.0.000040686-8 o qual dispõe que o Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Jaú do Tocantins /TO será anexado à 
Serventia de Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de 
Jaú do Tocantins, em conformidade com o art. 8 e 10 c/c art. 11, inciso VIII da Lei Complementar n.112/2018; 
CONSIDERANDO as determinações contidas na Lei Federal n. 8.935/1994, Lei Complementar Estadual n. 112/2018, Provimento 
n. 77/2018 do Conselho Nacional de Justiça e Provimento n. 4/2017 da CGJUS/TO; 
CONSIDERANDO a necessidade, em caráter de urgência, da continuidade da prestação de serviços da serventia em questão, 
sem maiores transtornos para a comunidade: 
RESOLVE: 
Art. 1º. Anexar o Cartório de Registro de Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos e Documentos, Protestos, e Tabelionato de Notas 
ao Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais ambos do município de Jaú do Tocantins/TO na forma da Art. 8º c.c Art. 11 da 
Lei Complementar Estadual n. 112/2018, o qual passará a ser denominado de Único Serviço Notarial e Registral, tendo como 
interina Daiane Rodrigues de Oliveira Lima. 
Art. 2º. Os móveis, utensílios, computadores, documentos, equipamentos de informática e demais pertences do TJTO, que 
porventura existam na serventia objeto de anexação, e que sejam necessários para a continuidade da prestação dos serviços de 
registro civil das pessoas naturais, deverão ser transferidos interina, mediante assinatura de termo de guarda. Art. 3º. A 
transmissão do acervo deverá ocorrer após o inventário de todos os livros, carimbos, documentos da serventia objeto da 
anexação, devendo ser entregues a interina, que para tanto assinará a respectiva Ata de Transmissão de Acervo. 
Art. 4º. Designar os dias 19 e 20/01/2023, a partir das 09h00min, para a realização do inventário e a transmissão do acervo a 
interina. 
Parágrafo Único. No dia agendado para transmissão 19/01/2023 fica determinado o não funcionamento da serventia. 
Art. 5º. No ato de transmissão do acervo e anexação deverá ser realizado o levantamento de todas as pendências financeiras 
existente na ficha financeira da serventia extrajudicial objeto da anexação, devendo promover a devolução de todos os selos 
livres constantes no momento da anexação, e, em existindo débitos serem quitados. 
Art. 6º. A interina responsável pelo Único Serviço Notarial e Registral, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da 
transmissão do acervo, deverá adotar as seguintes medidas: 
I - providenciar inscrição da matrícula CEI na Receita Federal, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971/2009, pelo que 
todos os prepostos atualmente vinculados a até então ao ex-titular, os quais devem ter seus contratos de trabalho devidamente 
rescindidos para, em caso de permanecerem na serventia, serem efetivados pela matrícula CEI da interina; 
II - providenciar, caso não possua, o cadastro nos sistemas relacionados ao Malote Digital, sistemas GISE, CRC-TO, CRC-
Nacional, SIRC, IBGE, Receita Federal/DOI, CENSEC, CNIB e outros porventura necessários às atribuições da serventia; 
III- providenciar, caso não possua, certificado digital; 
IV- atualizar os dados da serventia extrajudicial no sistema “Justiça Aberta” e na atualização cadastral do Sistema GISE; 
V- providenciar inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, em atendimento ao que preceitua o art. 4º, inciso 
9º, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil n. 1.863/2018; 
VI - apresentar o seu plano de gestão, com exposição, em especial, das estimativas de despesas com prepostos e prestadores 
de serviço, para apreciação técnica pelos órgãos competentes do TJ/TO; 
VII - apresentar o plano de informatização da serventia, informando à empresa que será contratada, ou se mantida a atualmente 
contratada. 
Art. 7º. Determino que a interina, para o fiel desempenho da função, sob pena de cessão da interinidade e revogação de sua 
designação, preste o compromisso de não exerce nenhuma atividade incompatível com a função notarial e de registro, nos 
termos do art. 25 da Lei Federal n. 8.935/94, assim como que irá cumprir o art. 6º do Provimento n. 77/2018/CNJ, Provimento n. 
45/2015/CNJ, Provimento n. 4/2021/CGJUS-TO, e as disposições contidas na Consolidação Normativa Notarial e Registral que 
estiver em vigor. 
Parágrafo Único. A remuneração da interina fica limitada ao teto remuneratório constitucional de 90,25% (noventa, vinte e cinco 
por cento). 
Art. 8º. Comunique-se o teor da presente ao Tribunal de Justiça de Tocantins e à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins. 
Art. 9º. Para a condução dos trabalhos nomeio a servidora Eliane Dias de Castro, matrícula funcional n. 353968, Servidora 
Cedida à Disposição do Foro desta Comarca de Peixe-TO. 
Art. 10º. Esta Portaria entra em vigor na data da transmissão do acervo conforme estabelecido no art. 4º, com revogação de 
todas as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Araújo Aires Toríbio, Juiz de Direito, em 
18/01/2023, às 17:59. 
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PORTO NACIONAL 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 96/2023 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 19 de janeiro de 2023 
O Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Dr. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, no uso de suas 
atribuições legais, etc., 
CONSIDERANDO o disposto pelo Art. 14, inciso II, alínea a da Resolução n° 30/2022 do TJTO, ficando a Diretoria do Foro da 
Comarca de Porto Nacional TO responsável pela elaboração da escala de plantão regional correspondente ao Grupo 06, 
formado pelas Comarcas de Natividade, Novo Acordo e Ponte Alta do Tocantins; 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 30, de 20 de outubro de 2022; 
CONSIDERANDO a Escala de Plantão Judicial Regional, correspondente ao ano de 2023, estabelecida pela Portaria Nº 
2918/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 15 de dezembro de 2022. 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR a escala de Plantão Judicial nas Comarcas correspondente ao Grupo 06 (Porto Nacional, Ponte Alta do 
Tocantins, Natividade e Novo Acordo) para o período de 18h do dia 20 de janeiro de 2023 às 11:59 do dia 27 de janeiro de 
2023, conforme anexo único desta Portaria, observando os seguintes critérios: 
I - horário noturno, em dias úteis, das 18h (dezoito horas) até às 11h59 (onze horas e cinquenta e nove minutos) do dia seguinte; 
II - sábados, domingos, feriados, pontos facultativos e recesso com início do plantão às 18h (dezoito horas) do último dia útil da 
semana e fim às 11h59min (onze horas e cinquenta e nove minutos) do primeiro dia útil seguinte, ou nos dias e horários que não 
houver expediente. 
Art. 2º A habilitação do magistrado ou magistrada plantonista será realizada pela Secretaria da Diretoria do Foro da Comarca de 
Porto Nacional via e-Proc, bem como, dos servidores indicados pelas unidades plantonistas, observando o disposto pelos anexos 
da Portaria Nº 2918/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 15 de dezembro de 2022. 
Paragrafo único. Caso haja a impossibilidade de realização do plantão pelo magistrado, magistrada, servidor ou servidora 
indicada, deverá ser observado o disposto pelo inciso III do Art. 3º da Portaria Nº 2918/2022 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, 
de 15 de dezembro de 2022. 
Art. 3º - Comunique-se às unidades judiciais desta Comarca de Porto Nacional, remetendo-se às Diretorias do Foro das 
Comarcas de Ponte Alta do Tocantins, Natividade e Novo Acordo para regular ciência. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ANEXO I 
MAGISTRADA, ASSESSOR E SERVIDORES PLANTONISTAS 

Período - das 18h do dia 20 de janeiro de 2023 às 11:59 do dia 27 de janeiro de 2023 

Magistrada Drª. Aline Marinho Bailão Iglesias 

Assessor Matheus Sousa Mendes 

Servidora Giselle Ferreira Sodré (63) 99268-6373 

Oficial de Justiça 
(Porto Nacional - Novo Acordo) 

Wander Ferreira Marinho (63) 99971-9334 

Oficial de Justiça 
(Natividade - Ponte Alta) 

Edivalda Pinto de Paiva (63) 99955-5124 

  
ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 

Juiz de Direito 
Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional TO 

  
 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS  (PRAZO 20 DIAS)                                                      
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juíz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca 
de Porto Nacional, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente possíveis 
interessados, ausentes, etc, que por este Juízo e Cartório  tramita os autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
POST MORDEM sob o nº 00020348620228272737,  proposta por   RAIMUNDO BISPO PEREIRA, alegando que conviveu em 
regime de união estável com AVELINA PEREIRA DA SILVA, que ficam devidamente CITADOS de todos os termos da 
presente ação, para, querendo, manifestarem-se sobre as declarações prestadas pelo requerente, bem como, através de 
advogado legalmente habilitado, acompanharem o processo até o final, CIENTIFICA-OS de que tem o  prazo de 
15(quinze) dias, para contestar a ação, sob pena de presumir - se como verdadeiros os fatos afirmados pela autora. E 
para que chegue ao conhecimento de todos e,  para que ninguém possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será 
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publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, 
Infância e Juventude. Eu, Nathana Helena S. Fernandes - Estagiária DE Direito , digitei. ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - 
JUÍZ DE DIREITO. 
 

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL Nº 7284182 -PRAZO: 30 ( TRINTA) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000918-76.2021.8.27.2738/TO 
AUTOR: EDVALDO ALMEIDA DA SILVA 
RÉU: ISADORA FELIX COUTO  
FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida ISADORA FÉLIX COUTO, pessoa física, titular do CPF 705.631.881-97, residente em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento da ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15 ( quinze) dias, sob pena 
de revelia. DESPACHO:" Acolho o pedido formulado no evento 56 para o fim de determinar a citação da requerida por edital, com 
prazo de 30 dias. Transcorrido o prazo in albis, fica de pronto nomeada a Defensoria Pública como curadora especial da ré, 
devendo ser intimada para apresentar defesa no prazo legal. Após, cumpra-se as deliberações do evento 26 em seus ulteriores 
termos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.  Taguatinga/TO, 19 de janeiro de 2023. JEAN FERNANDES BARBOSA DE 
CASTRO. Juiz de Direito". 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - EDITAL Nº 7287533 
AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOS Nº 5000259-59.2010.8.27.2740 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) executado(a) O. J. ANGHEBEN & CIA LTDA ou COLINAS CONSTRUCOES E REFORMAS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 03.230.540/0001-50, na pessoa de seu representante legal, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, da penhora on line efetuada via RENAJUD do bem a seguir descrito: veículo automotor Marca/Modelo M. BENZ/L 
2638, placa MVS0095, para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, 
Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO 
- CEP 77900-000, Telefone: (63) 3471-3070. E-mail: civel1tocantinopolis@tjto.jus.br. O presente edital foi expedido para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta 
Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema eletrônico. Documento 
eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal nº 0001114-76.2017.8.27.2741 tendo como réu: RAIMUNDO 
NONATO DA SILVA, brasileiro, solteiro, serviços gerais, natural de Araguaína-TO, filho de José Ribamar Da Silva e Maria de 
Jesus Silva Araújo, nascido aos 31/05/1996, portador do Rg nº 1129407 SSP-TO, residente em local incerto e não sabido; sendo 
o presente para que fique INTIMADO, do inteiro teor da sentença no evento 27 a seguir transcrito; Diante do exposto, JULGO 
EXTINTA A PUNIBILIDADE de RAIMUNDO NONATO DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, em relação ao crime 
tipificado no art. 331, caput, do Código Penal, em razão da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos dos 
artigos 107, IV, 109, V e 115, todos do Código Penal;. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no 
Diário da Justiça Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte três (19/01/2023), lavrei o presente 
termo. 

Ana Martins da Rocha  
Auxiliar de Cartório 
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PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
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 
  
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0010453-27.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: CARLOS GUILHERME FRANCO AMASHTA 
RÉU: OUTLET DOS SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI 
  

EDITAL Nº 7041391 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 

O Excelentíssimo Senhor Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna, Juiz de Direito Auxiliar nos processos de cumprimento de 
sentenças da 1ª Vara Cível de Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Palmas 
tramita o processo de nº. 0010453- 27.2019.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por CARLOS GUILHERME 
FRANCO AMASHTA, em desfavor de OUTLET DOS SALVADOS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NACIONAIS E 
IMPORTADOS EIRELI, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada OUTLET DOS SALVADOS 
COMERCIO VAREJISTA   DE   PRODUTOS   NACIONAIS   E   IMPORTADOS   EIRELI,   CNPJ: 21831874000160, 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$12.943,22 (doze mil novecentos e quarenta e três reais e vinte e 
dois centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente no evento 74 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 80. 

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. 
A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso 
não tenha condições de arcar com as despesas do processo, procurar a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Para a 
prática do ato processual, deve o advogado se cadastrar previamente no sistema de processo eletrônico do Tribunal de Justiça 
do Tocantins (e-Proc/TJTO), nos termos do art. 2º da Lei n. 11.419/2006 e Instrução Normativa n. 05/2011 do TJTO. Em caso de 
substabelecimento, este deverá ser providenciado pelo profissional que já se encontra habilitado, em sua própria página de 
acesso ao sistema e-Proc/TJTO. 
Tudo em conformidade com a 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 449984778019 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 Coordenadora abaixo lançada. 
Palmas/TO, data certificada eletronicamente. 
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 
7041391v2 e do código CRC 8c422418. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 5/12/2022, às 15:30:10 
 

GURUPI 
1ª Vara Cível, Falências e Recuperações Judiciais 

AVENIDA RIO GRANDE DO NORTE, 0000, ENTRE RUAS 3 E 4 - Bairro: SETOR CENTRAL - CEP: 77410-080 - Fone: 
(63)3311-28-50 - tjto.jus.br - Email: civel1gurupi@tjto.jus.br 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0011220-18.2021.8.27.2722/TO 
AUTOR: MARCOS K KANASHIRO 
RÉU: HUMBERTO FERREIRA CHINALIA 
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EDITAL Nº 7024018 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS  

CITANDO: HUMBERTO FERREIRA CHINALIA 
OBJETIVO: Citação do requerido do inteiro teor do autos nº 0011220-18.2021.8.27.2722 , Execução de Título Extrajudicial  que 
lhe move MARCOS K KANASHIRO , inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 08252552000107 , do inteiro teor da petição inicial, cuja 
cópia segue anexa, bem como para, do inteiro conteúdo do despacho e da petição inicial, constante dos presentes autos, bem 
como para PAGAR o débito no prazo de 03 (três) dias, ou em 15 (quinze) dias embargar, cujos prazos contam da juntada do 
aviso de recebimento, da presente carta de citação, sendo que caso não seja efetuado o pagamento, será procedida 
a PENHORA e AVALIAÇÃO de bens quanto bastem para a satisfação integral do débito principal e cominações legais. Sendo 
todos os atos praticados nos termos previsto em lei. Valor da Causa R$ 50.995,63. 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, 30 de Novembro de 2022. Eu, 
Lívia Póvoa Mendes, Servidora de Secretria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

 
Portaria Conjunta Nº 1, de 18 de janeiro de 2023 

Regulamenta a dispensa do uso de cartas precatórias entre unidades judiciárias de primeira instância 
do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e institui o Projeto “Sala Passiva”. 

  
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS e a CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o princípio do juiz natural, consagrado art. 5º, XXXVII e LIII, da Constituição da República de 1988, e, 
também, no art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos – da qual o Brasil é signatário - que estabelece a todo 
indivíduo o direito de ser ouvido por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente pela 
lei. 
CONSIDERANDO os arts. 6º e 8º da Lei Federal n.º 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil –, que 
consagram os princípios da cooperação e da eficiência no processo civil, bem como os arts. 67 a 69, que preveem os 
mecanismos de cooperação entre órgãos do Poder Judiciário para a realização de atividades administrativas e para o exercício 
das funções jurisdicionais; 
CONSIDERANDO que foram estabelecidas as diretrizes e procedimentos sobre a cooperação judiciária nacional entre os órgãos 
do Poder Judiciário e outras instituições e entidades pela Resolução/CNJ nº 345, de 09 de outubro de 2020; 
CONSIDERANDO o art. 3º da Resolução/CNJ nº. 354, de 09 de outubro de 2020, recentemente alterado pela Resolução/CNJ nº. 
481, de 22 de novembro de 2022, estabelece que o juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de 
audiências telepresenciais, na hipótese de mutirão ou projeto específico; 
CONSIDERANDO o Provimento/CNJ nº 7 de 07/05/2010, que definiu, no seu art. 6º que nas comunicações dos atos, no Sistema 
dos Juizados Especiais, deve ser utilizado preferencialmente o meio eletrônico ou correspondência com aviso de recebimento, 
dispensado o uso de carta precatória, mesmo entre Estados diversos da Federação, salvo para citação no Juizado Especial 
Criminal; 
CONSIDERANDO o estabelecido no art. 12, §4º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça (Resolução nº 104, de 21 de junho 
de 2018), bem como no art. 9º, II, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça (Resolução nº 8, de 25 de março de 
2021); 
CONSIDERANDO o Provimento/CGJUS nº 11, de 01 de fevereiro de 2019, que institui a Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria Geral da Justiça e trata na seção 15, das cartas precatórias; 
CONSIDERANDO a Portaria Conjunta/TJTO/CGJUS nº 11/2021, de 09 de abril de 2021, que regulamenta a Resolução/CNJ nº 
354, no âmbito da Justiça Estadual, no que diz respeito à realização de teleaudiência em processos judiciais mediante o 
emprego do SIVAT - Sistema de videoconferência e audiência do Tocantins, adotado pelo Tribunal de Justiça sejam elas cíveis, 
criminais ou infanto-juvenis e autoriza a prática de atos de comunicação processual pelos meios e recursos tecnológicos 
disponíveis, comprovada a identidade dos interlocutores. 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa/TJTO n.º 12, de 31 de agosto de 2021, que dispõe sobre a criação e instalação da 
Secretaria Judicial Unificada dos Núcleos de Justiça 4.0, na estrutura organizacional da Presidência do Tribunal de Justiça, e 
estabeleceu no seu art. 3º, §1º, a dispensa da expedição de carta precatória a ser cumprida no Estado do Tocantins; 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa/TJTO nº. 5, de 24 de outubro de 2011, que regulamenta o processo judicial eletrônico - 
e-Proc/TJTO, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e adota outras providências. 
CONSIDERANDO que a crescente demanda de ações exige do Poder Judiciário providências para agilizar o cumprimento de 
atos processuais; 
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CONSIDERANDO a necessidade de adoção de iniciativas que atendam aos princípios da efetividade, celeridade, 
instrumentalidade, informalidade, economia processual, duração razoável do processo com racionalização dos trabalhos, 
dinamização da burocracia judiciária, melhor aproveitamento dos recursos materiais e humanos; 
CONSIDERANDO o que restou deliberado no âmbito do processo SEI nº. 22.0.000033351-8, 
  
RESOLVEM: 
  
Art. 1º Fica dispensada a expedição de carta precatória entre unidades judiciárias de primeira instância do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins, exceto nos casos de constrição de bens, que será imprescindível a expedição de carta precatória para 
penhora e avaliação de bens. 
§1º Não sendo caso de adjudicação de bens ou alienação por iniciativa particular, a alienação dos bens penhorados far-se-á, 
prioritariamente, pelo juízo da execução, por meio de hasta pública realizada em sistema eletrônico. 
§2º Os mandados judiciais serão remetidos à Central de Mandados Automatizada da comarca competente para realização da 
diligência, ressalvado o uso obrigatório do Sistema Eletrônico de Execução Unificado para processamento de expedientes 
vinculados às execuções penais. 
§3º A dispensa de que trata o caput é restrita aos casos em que o juízo de origem e o juízo de cumprimento sejam unidades 
judiciárias de primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, salvo termo de cooperação firmado com outros 
Tribunais. 
§4º A expedição e cumprimento de mandados judiciais seguirá o disposto no Provimento/CGJUS nº 11/2019 e na Portaria 
Conjunta/TJTO nº 11/2021. 
Art. 2º Considera-se para efeitos desta Portaria Conjunta: 
I - juízo de origem: aquele que expede o mandado judicial; 
II – juízo de cumprimento: aquele que recebe o mandado judicial; 
Art. 3º Caberá ao Juiz Diretor ou a Juíza Diretora do Foro vinculado à Central de Mandados dirimir as dúvidas administrativas 
relacionadas ao cumprimento dos mandados. 
  
DAS AUDIÊNCIAS E DA SALA PASSIVA 
  
Art. 4º Serão realizados pelo sistema de teleaudiência os depoimentos pessoais, interrogatórios e oitivas de pessoas residentes 
fora da comarca. 
§1º A inquirição por teleaudiência se dará por meio de equipamento da própria pessoa a ser ouvida. 
§2º Tratando-se de pessoa privada de sua liberdade o ato será realizado na sala passiva da unidade em que se encontra 
custodiada. 
§3º Caso não disponha de condições técnicas, a pessoa a ser ouvida deverá informar ao juízo de origem, até o prazo de 10 dias 
que anteceder o ato, para que seja designada oitiva em sala passiva, sem necessidade de expedição de Carta Precatória. 
§4º Não deverá ser realizado o ato por teleaudiência nas seguintes hipóteses: 
I – depoimento especial da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos no art. 10 da Lei nº 
13.431/2017; e, 
II – retratação de representação da ofendida ou do ofendido, na hipótese do art. 16 da Lei nº 11.340/2006. 
Art. 5º A solicitação de cooperação judiciária para oitiva em sala passiva será enviada pelo sistema SEI ou ferramenta eletrônica 
oficial. 
Parágrafo único. A solicitação de utilização de sala passiva conterá o número dos autos, classe processual, juízo de origem, 
nome e identificação da pessoa a ser ouvida, data e horário do ato, link da audiência e outras informações que o juízo de origem 
reputar pertinentes. 
Art. 6º Fica instituído, no âmbito das unidades judiciárias de primeira instância do Estado do Tocantins, o uso da agenda 
eletrônica compartilhada como meio de cooperação de natureza administrativa para os agendamentos de audiências e/ou 
sessões por videoconferência. 
Art. 7º Caberá à Diretoria do Foro o controle de uso da sala passiva e a manutenção de agenda eletrônica para marcação de 
data e horário para realização da videoconferência pelo juízo solicitante, exceto onde houver vara privativa de cartas precatórias. 
Art. 8º Para a realização da teleaudiência será disponibilizada sala nos fóruns das Comarcas do Estado do Tocantins, dotada de 
recursos e equipamentos necessários à sua realização, chamada sala passiva. 
§1º A Diretoria do Foro de cada comarca, de acordo com as peculiaridades e limitações locais, deverá implementar o 
funcionamento das salas passivas, preferencialmente no andar térreo do fórum e providenciar a escala de servidores ou 
servidoras para viabilizar o cumprimento do ato. 
§2º As atribuições descritas no § 1º deste artigo serão de responsabilidades das varas privativas de Cartas Precatórias, onde 
houver. 
§3º Deverá ser designado um servidor ou servidora para acompanhamento presencial de toda a videoconferência na sede do 
juízo solicitado, que será responsável por atender as determinações do juízo solicitante, pela operação do sistema, pela 
identificação da pessoa a ser ouvida, velando pela garantia da incomunicabilidade entre as testemunhas, quando for o caso, e 
pela regularidade do ato, podendo haver auxílio de outros colaboradores do juízo solicitado. 
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§4º Enquanto não instalada a sala passiva a que se refere o caput deste artigo, poderão ser aproveitadas as estruturas já 
existentes e adequadas nas dependências do fórum para a oitiva por teleaudiência. 
Art. 9º Agendada a videoconferência caberá ao juízo de origem: 
I - intimar as partes, os advogados e advogadas e os demais interessados da realização do ato processual por videoconferência; 
II - expedir mandado de intimação, caso haja necessidade de intimação pessoal de uma das partes, encaminhando o mandado 
diretamente à central de mandados automatizada do juízo de cumprimento; 
III - enviar aos participantes remotos e ao juízo de cumprimento o link/convite para acesso ao ambiente virtual; 
IV - desmarcar a reserva da sala de videoconferência no sistema de agendamento eletrônico, no caso de frustração de intimação 
da pessoa a ser ouvida, de redesignação ou de cancelamento da audiência, para evitar prejuízos com a não utilização do 
espaço. 
Art. 10 Na data de realização do ato processual por videoconferência, o juiz solicitante irá presidi-lo, com a colheita dos 
depoimentos e oitivas, mediante gravação audiovisual. 
§1º O servidor designado ou a servidora designada no juízo de cumprimento para acompanhamento presencial da 
videoconferência, será responsável pelas seguintes providências, além de outras eventualmente determinadas pelo juízo de 
origem: 
I - ajustar os equipamentos e executar os testes necessários no computador que será utilizado para realização dos depoimentos 
por videoconferência; 
II - acessar o link de convite da reunião na plataforma digital; 
III – promover a sua identificação ao juízo de origem para registro; 
IV - identificar e qualificar a pessoa que será ouvida, com a exibição do documento oficial de identificação original, com foto, 
apontado para a câmera, a fim de ser registrado na gravação e, a critério do juiz ou da juíza de origem, providenciar a 
digitalização do documento de identificação e o envio do arquivo; 
V – fazer a identificação de toda pessoa que estiver ou adentrar no recinto durante o depoimento, como advogado eventualmente 
presente, com a exibição do documento oficial de identificação original, com foto, apontado para a câmera, a fim de ser 
registrado na gravação, cabendo ao juiz ou a juíza de origem deferir a permanência ou não no ambiente; 
VI- garantir, nas oitivas de múltiplas testemunhas, que seja observado o disposto no art. 456 do Código de Processo Civil; 
VII - providenciar, caso solicitada pela pessoa ouvida, a declaração de presença ao ato processual. 
§2º O juiz solicitante, após a providência determinada no inciso IV do § 1º deste artigo, seguirá com a colheita do depoimento 
diretamente, fazendo-se as orientações de praxe, assegurada a publicidade dos atos praticados, resguardado eventual segredo 
de justiça, e as prerrogativas processuais de advogados ou advogadas, membros do Ministério Público, defensores públicos e 
defensoras públicas, partes e testemunhas. 
§3º É vedado o registro de imagens do depoente quando for necessária a preservação da sua identidade, cabendo ao juiz ou a 
juíza avaliar a conveniência do registro apenas de áudio do depoimento, nos termos da Lei nº 9.807, de 13 de julho de 1999. 
§4º O juiz ou juíza de origem, ao fazer o encerramento do ato processual, registrará a utilização da videoconferência e a 
realização da gravação audiovisual, com indicação de armazenamento de seu conteúdo no processo judicial digital. 
  
DAS CARTAS PRECATÓRIAS 
  
Art. 11 As cartas precatórias destinadas a órgãos externos, assim como aquelas recebidas, deverão ser remetidas e devolvidas 
por meio de malote digital ou por outro meio eletrônico disponibilizado pelo Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Parágrafo único. Os critérios para processamento no sistema E-PROC de cartas precatórias recebidas de órgãos externos, 
deverão obedecer ao estabelecido na Instrução Normativa/TJTO nº. 5/2011 e no Provimento/CGJUS nº. 11/2019. 
Art. 12 Fica vedada a expedição de carta precatória entre juízos do Estado do Tocantins a partir da publicação deste ato, salvo 
situação excepcional devidamente fundamentada, que não recomende a inquirição por teleaudiência, ou na impossibilidade 
técnica ou material de realização da coleta virtual da prova oral. 
Art. 13 As cartas de ordem serão distribuídas de acordo com as regras de competência para a matéria, assim como os atos de 
cooperação jurisdicional quando não for possível a prática do ato pelo juízo interessado. 
Art. 14 A oitiva em salas passivas nas serventias extrajudiciais será regulamentada em ato próprio. 
Art. 15 O Presidente do Tribunal de Justiça poderá firmar termo de cooperação com outros Tribunais visando facilitar a 
cooperação judiciária para cumprimento de atos previsto nesta Portaria Conjunta. 
Art. 16 Esta Portaria Conjunta entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
  

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
            Corregedora-Geral da Justiça 

 
 
 



ANO XXXV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5340 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023 49 

 

 
 

Portaria Nº 68, de 16 de janeiro de 2023 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO que a Constituição da República prescreve, nos termos do art. 93, XII, que a prestação jurisdicional será 
ininterrupta, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, com juízes em plantão permanente; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 49, de 11 de dezembro de 2020, que estabelece o horário de expediente forense, bem como 
atendimento ao público externo, no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, das 12h às 18h; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 30, de 21 de outubro de 2022, que disciplina o regime de Plantão Judiciário nas unidades de 
primeiro e segundo graus de jurisdição e nas unidades de apoio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e revoga a 
Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017 e estabelece que o Plantão Administrativo será regulamentado pela Presidência do 
Tribunal de Justiça, por meio de Instrução Normativa; 
CONSIDERANDO a Instrução Normativa n.º 6, de 8 de novembro de 2022, que disciplina e regulamenta o Plantão Administrativo 
no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; e 
CONSIDERANDO o contido no SEI nº 23.0.000001498-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º O Plantão Administrativo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no período das 18h do dia 20 de janeiro 
às 11h59min do dia 27 de janeiro de 2023, será realizado pelas unidades de apoio, nos termos da Resolução n.º 30, de 21 de 
outubro de 2022 e da Instrução Normativa n.º 6, de 8 de novembro de 2022, com a finalidade exclusiva de atender às demandas 
revestidas de urgência. 
Art. 2º Designar o juiz auxiliar da Presidência Océlio Nobre da Silva para presidir o Plantão Administrativo no período 
mencionado no art. 1º desta Portaria, com a seguinte composição: 
I – Andréia Braga Costa, servidora da Presidência do Tribunal de Justiça; 
II – Marcelo Leal de Araújo Barreto, servidor da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
III – Ângelo Stacciarini Seraphin, servidor da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
IV – Heitell Gabriel Sampaio, servidor da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
V – Luciano dos Santos Ramiro, servidor da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
VI – Lêda de Oliveira Batista Aires, servidora da Diretoria de Tecnologia da Informação; 
VII – Celma Barbosa Pereira, servidora da Diretoria Judiciária; 
VIII – Rogério José Canalli, Diretor de Infraestrutura e Obras; 
IX – Ronilson Pereira da Silva, Diretor Administrativo; 
X – Andiara Loeffler Gezoni, servidora do GGEM; 
Art. 3º Fica estabelecido como telefone para contato do plantão administrativo o nº 63 98145-1255. 
Art. 4º O plantão far-se-á de forma remota e, sendo necessária eventual diligência, o deslocamento da equipe plantonista será 
autorizado pelo coordenador do plantão administrativo. 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo juiz auxiliar Presidência do Tribunal de Justiça designado para presidir o plantão 
administrativo. 
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 103, de 20 de janeiro de 2023 
 
                 O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 
CONSIDERANDO a Resolução/CNJ nº 401, de 16 de junho de 2021, que dispõe sobre o desenvolvimento de diretrizes de 
acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência nos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares, e 
regulamenta o funcionamento de unidades de acessibilidade e inclusão; 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 22.0.000041633-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar membros para composição de Grupo de Trabalho, vinculados à Comissão Permanente de Acessibilidade e 
Inclusão (CPAI), com objetivo de elaborarem plano de ação para execução das ações de avaliação biopsicossocial e demais 
procedimentos de acompanhamento de servidores(as) e magistrados(as) portadores de deficiências no Judiciário, segundo a 
Resolução/CNJ Nº 401/2021: 
I - Oficiala de Justiça Patrícia Urcino Idehara- membro representante da COGERSA, que coordenará do Grupo de Trabalho; 
II - Técnica Judiciária Luciane Rodriguesdo Prado – membro representante da CGJUS; 
III - Analista Judiciária Márcia Mesquita Vieira – membro representante da DIGEP; 
IV - Analista Judiciária temporária Alana Barbosa Rodrigues – membro representante do NAPSI; 
V - Médico Perito Wordney Carvalho Camarço – membro representante do NAPSI; 
VI - Analista Judiciária Tânia Mara Alves Barbosa – membro representante do CESAU. 
§1º O Grupo de Trabalho terá até o dia 02 de março de 2023 para conclusão de suas atividades, podendo ser prorrogadas por 
solicitação do Presidente da CPAI 
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§2º As atividades do Grupo de Trabalho serão secretariadas por servidor(a) integrante da CPAI. 
§3º Outras unidades e servidores(as) do Poder Judiciário do Tocantins poderão auxiliar o Grupo de Trabalho, a depender de 
solicitação da Presidente da CPAI. 
§4º Eventual substituição, inclusão e ou/exclusão de membros designados nesta Portaria, depende de solicitação da Presidente 
da CPAI à Presidência do Tribunal de Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 91/2023 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 19 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 59 da Resolução nº 
17/09/TJTO, c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do Tribunal 
de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a aquisição de solução de certificação digital para 
atendimento das demandas do Poder Judiciário do Tocantins, SEI nº 23.0.000000387-5. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Alice Carla de Sousa Setúbal - Matrícula 352921 - Integrante Requisitante - DTINF; 
II - Danillo Lustosa Wanderley - Matrícula 187237 - Integrante Técnico - DTINF/DMSU; 
III - Thainá Suzan Silva - Matrícula 362332 - Integrante Técnico Substituto - DTINF/DMSU; 
IV - Wagner William Voltolini - Matrícula 292635 - Integrante Administrativo - DTINF; 
V - Robson Andrade Venceslau - Matrícula 352785 - Integrante Administrativo Substituto - DTINF. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, tornando sem efeito a Portaria Nº 48/2023. 
Publique-se. Cumpra-se.                

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 15/2023, de 20 de janeiro de 2023 
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) e considerando o protocolo de solicitação nº 2023/134492; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o servidor ENIO CARVALHO DE SOUZA, matrícula nº 265148,TÉCNICO JUDICIÁRIO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o cargo de DIRETOR ADMINISTRATIVO, da unidade DIRETORIA ADMINISTRATIVA, no período de 
01/02/2019 à 19/01/2023, nas ausências e impedimentos do titular, com o consequente pagamento, após a certificação referente 
ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Ficam revogadas as disposições contrárias.  
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 142/2023, de 20 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 



ANO XXXV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5340 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2023 51 

 

 
 

Art. 1º Suspender as férias da servidora ALINI FABIANI RODRIGUES BRITO, matrícula nº 364941, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 09 a 26/01/2023, a partir de 13/01/2023 até 26/01/2023, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 11 a 24/09/2023, em razão de alteração de aquisitivo.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 143/2023, de 20 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor JÁDER LINCOLN DO NASCIMENTO, matrícula nº 359987, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09 a 23/01/2023, a partir de 16/01/2023 até 23/01/2023, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 17 a 24/07/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Jonas Demostene Ramos 

Diretor Geral 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 144/2023, de 20 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor TADEU PASSARINI FILHO, matrícula nº 357560, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 09/01 a 07/02/2023, a partir de 09/01/2023 até 07/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/07 a 01/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 145/2023, de 20 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor CESAR NOBRE DA SILVA, matrícula nº 353594, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 01 a 30/01/2023, a partir de 01/01/2023 até 30/01/2023, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 30/09/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 146/2023, de 20 de janeiro de 2023 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora SARA SOUSA DA SILVA, matrícula nº 352275, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 19/01 a 07/02/2023, a partir de 19/01/2023 até 07/02/2023, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03 a 22/10/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 001, de 2023 – SEI Nº 20.0.000019203-2 

  
  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, PRORROGA o período 
de realização da parte prática do curso Básico de Formação de Mediador Ambiental – Parte Prática, até o dia 15 de 
dezembro de 2023. 
  
  
  
Palmas-TO,  19 de janeiro de 2023. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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Desª. ÂNGELA HAONAT (Relatora)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

ROBERTO LUÍS CAFIERO 
Auxiliar Judiciário 

 

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

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

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

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