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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0012349-61.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003246-61.2020.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BARBOSA DOS SANTOS 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
AGRAVADO: MILTSAT RASTREAMENTO E SEGURANÇA EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - GURUPI 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO AVIADO PELO 
AUTOR. NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ EM ENDEREÇOS FORNECIDOS PELO AGRAVANTE. DEMANDADA NÃO 
LOCALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, 
INFOJUD, INFOSEG E SIEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
DECISÃO REFORMADA. 1. A indicação correta do endereço do réu é requisito essencial à petição inicial, inclusive, porque 
inviabiliza a citação da parte ré, impedindo, dessa forma, o aperfeiçoamento da relação processual e o regular prosseguimento 
do feito. 2. In casu, revela-se que o autor/agravante não teve condições de diligenciar e encontrar novos endereços da devedora, 
senão os já informados em Juízo. 3. É legítima a pretensão de consulta aos sistemas judiciais de busca, quando demonstrado 
que o autor da ação não dispõe de outros meios ao seu alcance para a localização do endereço do devedor. Precedentes TJTO. 
4. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do agravo e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar, de imediato, que o juízo a quo proceda com a utilização 
dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, INFOJUD e SIEL para buscas de endereço atualizado da parte 
requerida/agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007096-92.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000027-13.2020.8.27.2731/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
AGRAVANTE: CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA 
ADVOGADO: ANDRÉ SOCOLOWSKI – OAB/SP 274544 
AGRAVADA: KEILA MAGID COUTINHO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVADO: M. M. DE SOUZA & CIA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
AGRAVADO: MAURUAN MAGID DE SOUZA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO  
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PARAÍSO DO 
TOCANTINS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS 
PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.  RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica 
é medida de caráter excepcional, somente é possível quando da existência de indícios que configurem abuso de direito, em 
virtude de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em observância ao disposto no artigo 50 do Código Civil. 2. O fato de 
a sociedade agravada se encontrar em mora, não possuindo valores passíveis de bloqueio à satisfação do crédito exequendo ou 
de ter havido a dissolução irregular da empresa, por si só, não acarretam a caracterização de fraude, confusão patrimonial ou 
desvio de finalidade. 3. Recurso conhecido e não provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000502-31.2017.8.27.2712/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000502-31.2017.8.27.2712/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: NAZARENO VIEIRA DE LIMA (AUTOR) 
DEF. PÚBLICA: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) 
APELADOS: DETRAN DO ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) E ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
PROC. ESTADO: NIVAIR VIEIRA BORGES   
APELADO: FABIO DA SILVA (RÉU) 
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ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. 
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO TOCANTINS. VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO AO DETRAN. AUSÊNCIA DE 
CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
LEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONTITUÍDA DE OFÍCIO ANTE AUSENCIA DE CITAÇÃO. 1. O Estado do 
Tocantins é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a nulidade de débito fiscal, com a consequente 
declaração de inexigibilidade de tributos relativos a veículo alienado a terceiro, pois o DETRAN é representado pelo Estado do 
Tocantins ou pela Fazenda Pública Estadual, cujos interesses são todos defendidos pela Procuradoria Estadual de Justiça. 2. A 
falta de citação de um dos réus conduz à declaração de nulidade do processo. No caso, a sentença proferida na origem deve ser 
desconstituída e renovado o ato citatório. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença desconstituída de ofício. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, reconhecendo a 
legitimidade passiva do Estado do Tocantins, bem como para conhecer de ofício a nulidade processual atinente à ausência de 
citação do requerido Fabio da Silva, desconstituindo a sentença vergastada, a fim de que o feito retorne a origem para a citação 
do réu e regular processamento dos autos, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018710-62.2019.8.27.2722/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0018710-62.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
PROC. GERAL DA FUNDAÇÃO UNIRG: DECLIEUX ROSA SANTANA JUNIOR   
APELADA: THAYNARA FEITOSA DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS 
PROCESSUAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES ACERCA DO 
TEMA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O magistrado não pode decidir, em grau 
algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, 
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, caso dos Autos, uma vez que o sentenciante extinguiu o fei to, 
sem resolução de mérito, com fundamento em matéria até então não debatida nos Autos (provas insuficientes para propositura 
da ação monitória - boletos bancários e/ou extrato de dívida). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao recurso interposto, para cassar a sentença recorrida, por violar o princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 
do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos Autos à origem para o seu regular processamento. Sem honorários 
recursais, face a ausência de fixação na origem, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 10 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014847-33.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000052-22.1997.8.27.2706/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE CLERTAN MOREIRA DO VALE 
ADVOGADO: SOLENILTON DA SILVA BRANDAO (OAB TO003889) 
ADVOGADO: JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS (OAB GO27029A) 
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146) 
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377) 
ADVOGADO: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI (OAB TO002188) 
AGRAVANTE: CILENE JOSE DO VALE 
ADVOGADO: SOLENILTON DA SILVA BRANDAO (OAB TO003889) 
ADVOGADO: JOSÉ ROGÉRIO DOS SANTOS (OAB GO27029A) 
ADVOGADO: MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO (OAB TO006146) 
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377) 
ADVOGADO: FERNANDO EDUARDO MARCHESINI (OAB TO002188) 
AGRAVADO: ANTÔNIO EDUARDO FILHO 
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377) 
AGRAVADO: ADRIANA SILVA EDUARDO COSTA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: ELIANA RACHEL DE CASTRO EDUARDO 
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377) 
AGRAVADO: JULIO CEZAR EDUARDO 
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377) 
AGRAVADO: JURANY EDUARDO DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
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AGRAVADO: MARIA MONTE SERRATE EDUARDO DA SILVA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: ROGERIO MARCIO MENEZES COSTA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: WANDERLEI EDUARDO DA SILVA 
ADVOGADO: ALISSON OLIVEIRA DE PAULA (OAB TO010377) 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. RESERVA NO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DA VERBA 
HONORÁRIA FIXADA NO DESPACHO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO REFORMADA. 
RECURSO PROVIDO. 1. Pretendem os agravantes a reforma da decisão singular que deferiu aos agravados, patronos 
destituídos pelo exequente, a reserva de 60% dos honorários advocatícios sucumbenciais de 20% da condenação. 2. Com efeito, 
ao receber a execução, o Juiz arbitra os honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pagamento pelo executado no 
prazo fixado nos arts. 827 e 829 do CPC. A continuidade da ação, por qualquer motivo, implica a possibilidade de revisão da 
verba, que poderá ser majorada, reduzida, invertida ou até mesmo suprimida. 3. Em hipóteses como a dos autos, cumpre aos 
advogados que entenderem como prejudicados, o ajuizamento de ação autônoma por meio da qual discutirão o efetivo direito ao 
recebimento da verba honorária, bem como o respectivo valor, tudo conforme a extensão de sua atuação nos autos e a 
complexidade do trabalho desenvolvido. 4. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão objurgada e excluir o 
arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer do Agravo de Instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão objurgada e excluir o arbitramento de 
honorários advocatícios sucumbenciais proporcionais, mantendo o decisório em seus demais termos, nos termos do voto 
da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001123-04.2008.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
APELADO: FARMANORTE CIAL DE MEDICAMENTOS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA 
PÚBLICA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A decretação do 
abandono de causa pelo autor deve ser precedida de intimação pessoal da parte para manifestação em 05 dias, conforme 
determinação do art. 485, § 1º do CPC. Não sendo intimada a parte pessoalmente, impossível a decretação do abandono de 
causa. 2. É nula a sentença proferida em ação de execução fiscal que declara o abandono da causa, nos termos do artigo 485, § 
1º, do Código de Processo Civil, sem, contudo, assegurar ao exequente, mediante ciência pessoal, a oportunidade de promover 
o regular andamento do feito, descaracterizando a desídia que autoriza a extinção do feito sem o exame de mérito, mormente 
porque a mera intimação eletrônica do procurador é insuficiente para suprir a determinação da norma em comento. Precedentes 
do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à 
instância originária para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do abandono da causa, por ausência de 
intimação pessoal da parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância originária 
para regular prosseguimento do feito, ante à não configuração do abandono da causa, por ausência de intimação pessoal da 
parte autora para dar andamento no feito, nos termos do art. 485, III e § 1º do CPC, nos termos do voto da Relatora. Votaram 
acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Representante da 
Procuradoria Geral de Justiça: Dra Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 10 de março de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000055-42.2019.8.27.2722/TO 
RELATOR: JUIZ ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: FUNDAÇAO UNIRG (AUTOR) 
APELADO: MARCUS VINÍCIUS DE FARIAS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESCUMPRIMENTO AO ART. 321 DO 
CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Constitui pressuposto do pedido monitório a presença de prova 
escrita, sem eficácia de título executivo, com as qualidades de liquidez, certeza e exigibilidade, de modo que dela se possa 
razoavelmente extrair a existência do crédito. 2. No caso em apreço, verifica-se que a prova documental colacionada no feito 
originário não é completa, sendo incapaz de justificar plenamente a existência do crédito alegado. 3. Contudo, a extinção do feito 
sem resolução do mérito, fundamentado na ausência de condição da ação, configura ofensa ao princípio da não surpresa, pois 
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efetivada sem oportunizar à parte autora que emendasse a inicial para sanar tal irregularidade, na forma como expressamente 
determina o art. 321 do CPC/2015, ensejando a nulidade do julgado. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada, com a 
determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para cumprimento do disposto no art. 321 do CPC/2015. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 4ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, DAR-LHE PROVIMENTO, para 
cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o cumprimento do disposto no art. 
321 do CPC/2015, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator o Desembargador MARCO 
ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e o Juiz JOCI GOMES DE ALMEIDA. A Douta Procuradoria-Geral de Justiça esteve 
representada pela Procuradora de Justiça VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 10 de março de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0004388-69.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0028866-60.2019.8.27.2706/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS 
AGRAVADO: NORTE SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: VIACAO XAVANTE 
ADVOGADO: RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA (OAB GO028339) 
AGRAVADO: VIAÇÃO TRANSARAXA EIRELI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: VIAÇÃO ARAGUAÍNA EIRELI 
ADVOGADO: YCARO GOUVEIA RIBEIRO (OAB GO040453) 
AGRAVADO: TRANSCAMELO LTDA-ME 
ADVOGADO: MARÍLIA DE FREITAS LIMA OLIVEIRA (OAB TO04907A) 
ADVOGADO: WESLEY TAVARES DE LIMA (OAB TO008832) 
ADVOGADO: ERINALDO VIEIRA DE LIMA (OAB TO005959) 
AGRAVADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
ADVOGADO: THIAGO BAZILIO ROSA DOLIVEIRA (OAB GO019712) 
AGRAVADO: TOCANTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 
ADVOGADO: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA (OAB TO002121) 
AGRAVADO: REAL MAIA TRANSPORTES TERRESTRES LTDA/ VIAÇÃO MONTES BELOS 
ADVOGADO: VAGNER PROCHNOW WOLLMANN (OAB TO005730) 
AGRAVADO: RAPIDO TURISMO E TRANSPORTE EIRELI 
ADVOGADO: MARCUS ADRIANO CARDOSO CASTRO (OAB TO008744) 
AGRAVADO: POLENTUR - VIAGENS & TURISMO LTDA-ME 
ADVOGADO: ROGÉRIO MACIEL MERCEDES (OAB PA020966) 
AGRAVADO: P.S.R DE OLIVEIRA 
ADVOGADO: WESLEY TAVARES DE LIMA (OAB TO008832) 
AGRAVADO: A. ALVES GONÇALVES 
ADVOGADO: ZIFIRINO RABELO DE MOURA JUNIOR (OAB TO007452) 
AGRAVADO: GUILHERME E CARMO LTDA 
ADVOGADO: CARLOS ATILA BEZERRA PARENTE (OAB TO005621) 
AGRAVADO: LOPESTUR LOPES TURISMO E TRANSPORTE LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: J J TUR TRANSPORTE E TURISMO EIRELI 
ADVOGADO: ROBSON KLEBER SILVA SOUSA (OAB PA20136A) 
AGRAVADO: GILMAR DA SILVA SERRA NEGRA – EMPRESA INDIVIDUAL – ME 
ADVOGADO: PAULO JOSÉ RABELO DE MOURA (OAB TO007031) 
ADVOGADO: ZIFIRINO RABELO DE MOURA JUNIOR (OAB TO007452) 
AGRAVADO: EXPRESSO SATÉLITE NORTE LIMITADA 
ADVOGADO: ALESSANDRO INÁCIO MORAIS (OAB GO026951) 
AGRAVADO: EXPRESSO MAIA LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: EXPRESSO CENTRAL LTDA ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: COOTRANS - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES ALTERNATIVOS DO TOCANTINS 
ADVOGADO: FRANCISCO JOSÉ SOUSA BORGES (OAB TO00413A) 
ADVOGADO: HISLEY MORAIS DA SILVA (OAB TO005825) 
AGRAVADO: COOPERBAN - COOPERATIVA BANDEIRANTE DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO TO 
ADVOGADO: MAYKON JAME CORDEIRO ALEXANDRE NASCIMENTO (OAB TO005617) 
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AGRAVADO: CABRAL TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: BUENO VIAGENS EIRELI - ME 
ADVOGADO: PAULO JOSÉ RABELO DE MOURA (OAB TO007031) 
ADVOGADO: ZIFIRINO RABELO DE MOURA JUNIOR (OAB TO007452) 
AGRAVADO: BENTO E FRAGOSO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
ADVOGADO: WELLINGTON JOSE FIDELES (OAB GO028502) 
AGRAVADO: B.L. TRANSPORTES LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ESTATUTO DO IDOSO. TRANSPORTE COLETIVO 
INTERESTADUAL. GRATUIDADE. LIMITAÇÃO. EXTENSÃO A TODAS AS CLASSES DE VEÍCULOS. RISCO DE 
DESEQUILIBRO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. BURLA AO DIREITO DO IDOSO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO 
PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Lei Federal nº 10.471, de 01/10/2003, em seu art. 40, prevê a 
reserva de 02 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a 02 salários-mínimos, além de conceder 
desconto de 50%, no mínimo, no valor da passagem, para idosos não contemplados com as poltronas gratuitas, e que recebam 
mensalmente quantia igual ou inferior a 02 salários-mínimos, não especifica se o ônibus deverá ser leito, executivo ou 
convencional. 2. O Decreto nº 9.921, de 18/07/2019, que dispõe sobre a temática da pessoa idosa, especificamente no § 1º, do 
art. 39, estabelece que o transporte será pelo serviço convencional, ou seja, por veículo básico, com ou sem sanitário, não 
incluindo os carros leito e executivo (inciso I, § 1º, do art. 39, do Decreto nº 9.921/2019). 3. Os idosos, por meio das Leis e 
Decretos que regem a matéria, foram contemplados com passagens gratuitas e/ou com desconto de 50%, em ônibus 
convencionais, excluídos os veículos do tipo leito e executivo, sob pena de gerar algum desequilíbrio na relação de consumo. 
4. Não restou evidenciado a probabilidade do direito alegado, notadamente acerca do subterfúgio das requeridas visando eximir-
se do cumprimento da legislação aplicável, necessitando maior dilação probatória acerca desses fatos para delimitação da 
questão, conduta inviável neste momento de cognição sumária. 5. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: A Egrégia 2ª Turma da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
conhecer, contudo, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de instrumento para manter intacta a decisão objurgada, nos termos do 
voto da Relatora. Votaram acompanhando a Relatora o Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. 
Representante da Procuradoria Geral de Justiça: Dra. Vera Nilva Álvares Rocha. Palmas, 10 de março de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0000005-08.2021.8.27.2702/TO 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Procurador: Dr. João Paulo Gomes dos Santos – OAB/GO 50050 
Requerido: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA 
Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Procedimento do Juizado Especial Cível Nº 0003784-05.2020.8.27.2702/TO 
Requerente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Procurador: Dr. João Paulo Gomes dos Santos – OAB/GO 50050 
Requerido: ANDERSON HENRIQUE DA SILVA 
Procurador: Nihil 
INTIMAÇÃO do requerido. “SENTENÇA (...). Desta forma, hei por bem HOMOLOGAR por sentença o acordo, para que surta 
seus jurídicos e legais efeitos. De consequência, extingo o presente processo, com julgamento de mérito, conforme artigo 487, 
inciso III, alínea "b", determinando que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. Cumpra-se nos termos 
requeridos no acordo. As partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, nos 
termos do artigo 90, §3º, do CPC. P.R.I. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
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ANANÁS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
Doutor FABIANO RIBEIRO, Meritíssimo Juiz de Direito da Única Vara Criminal e Execuções Penais da Comarca de Ananás-TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital de INTIMAÇÃO DA SENTENÇA virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por esse meio vem INTIMAR os acusados DANIEL GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Porto 
Nacional/TO, nascido aos 21/06/1997, filho de Madalena Gomes da Silva e de Adelson, com endereço na Rua 98,, Quadra 37, 
Lt. 22, setor Sol Nascente,em Palmas/TO, atualmente com endereço incerto e não sabido, da sentença proferida no evento 112, 
nos autos de AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO Nº 0000640-54.2019.8.27.2703/TO,  cuja parte dispositiva final 
é o seguinte: “Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o 
acusado JAILSON RODRIGUES BORGES nas sanções do art. 147, caput, do Código Penal, e os acusados DANIEL GOMES DA 
SILVA e MATHEUS SOUTO DA SILVA como incursos nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal. Assim, passo a dosar-
lhe a reprimenda em estrita observância ao princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da 
República), com base no critério trifásico, na forma determinada nos artigos 59 e 68 do Código Penal.  Do crime de ameaça 
praticado pelo réu Jailson Rodrigues Borges  . Considerando a comprovação da culpabilidade, esta não pode ser vista, tão 
somente, com referências vagas, sob pena de ser uma extensão das elementares comuns ao próprio tempo, ou seja, um 
pressuposto da culpabilidade que é elemento do crime. A culpabilidade está ligada, segundo o STJ, ao grau de reprovabilidade 
social (STJ HC – 66781 MS/ STF – HC 76851/RS). Considerando os antecedentes criminais, o réu não é possuidor de maus 
antecedentes, a par do princípio constitucional esculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, eis que não existe 
sentença penal condenatória anterior com trânsito em julgado. Considerando que não há registro de desvios perceptíveis de 
personalidade. Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta social do sentenciado. Considerando os motivos 
do crime não são dignos de valoração negativa. Considerando as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, não 
havendo o que se valorar. Considerando que as consequências do crime, conquanto lastimáveis, foram, praticamente, as de 
rotina para delitos desta espécie. Considerando que o comportamento da vítima não pode ser valorado em prejuízo da acusado. 
Na primeira fase de fixação da pena, estabeleço ao réu a pena-base em seu mínimo legal, em 01 (um) mês de detenção. Na 
segunda fase, não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente 
dosada em 01 (um) mês de detenção. Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e de diminuição da pena, ficando o 
réu Jailson condenado definitivamente à pena de 01 (um) mês de detenção. Do crime de desacato praticado pelo réu Daniel 
Gomes da Silva. Considerando a comprovação da culpabilidade, esta não pode ser vista, tão somente, com referências vagas, 
sob pena de ser uma extensão das elementares comuns ao próprio tempo, ou seja, um pressuposto da culpabilidade que é 
elemento do crime. A culpabilidade está ligada, segundo o STJ, ao grau de reprovabilidade social (STJ HC – 66781 MS/ STF – 
HC 76851/RS). Considerando os antecedentes criminais, o réu é possuidor de maus antecedentes, a par do princípio 
constitucional esculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, eis que existe sentença penal condenatória anterior 
com trânsito em julgado, conforme se vê da certidão do evento 20, no entanto, diante da súmula 241 do STJ, para não incidir 
no bis in idem, deixo de valorá-la, uma vez que a mesma será apreciada na segunda fase da dosimetria. Considerando que não 
há registro de desvios perceptíveis de personalidade. Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta social da 
sentenciada. Considerando os motivos do crime não são dignos de valoração negativa. Considerando as circunstâncias do 
crime se encontram relatadas nos autos, não havendo o que se valorar. Considerando que as consequências do crime, 
conquanto lastimáveis, foram, praticamente, as de rotina para delitos desta espécie. Considerando que o comportamento da 
vítima não pode ser valorado em prejuízo do acusado. Na primeira fase de fixação da pena, estabeleço ao réu a pena-base em 
seu mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, concorre a circunstância agravante da reincidência (artigo 
65, I, do CP), pelo que agravo a pena do réu em 04 meses, fixando a pena anteriormente dosada em 10 (dez) meses de 
detenção. Não há circunstâncias atenuantes.  Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e de diminuição da 
pena, ficando o réu Daniel condenado definitivamente à pena de 10 (dez) meses de detenção. Do crime de desacato praticado 
pelo réu Matheus Souto da Silva. Considerando a comprovação da culpabilidade, esta não pode ser vista, tão somente, com 
referências vagas, sob pena de ser uma extensão das elementares comuns ao próprio tempo, ou seja, um pressuposto da 
culpabilidade que é elemento do crime. A culpabilidade está ligada, segundo o STJ, ao grau de reprovabilidade social (STJ HC – 
66781 MS/ STF – HC 76851/RS). Considerando os antecedentes criminais, o réu é possuidor de maus antecedentes, a par do 
princípio constitucional esculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, eis que existe sentença penal condenatória 
anterior com trânsito em julgado, conforme se vê da certidão do evento 20, no entanto, diante da súmula 241 do STJ, para não 
incidir no bis in idem, deixo de valorá-la, uma vez que a mesma será apreciada na segunda fase da dosimetria. Considerando 
que não há registro de desvios perceptíveis de personalidade. Considerando que não existem nos autos dados sobre a conduta 
social da sentenciada. Considerando os motivos do crime não são dignos de valoração negativa. Considerando as circunstâncias 
do crime se encontram relatadas nos autos, não havendo o que se valorar. Considerando que as consequências do crime, 
conquanto lastimáveis, foram, praticamente, as de rotina para delitos desta espécie. Considerando que o comportamento da 
vítima não pode ser valorado em prejuízo do acusado. Na primeira fase de fixação da pena, estabeleço ao réu a pena-base em 
seu mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, concorre a circunstância agravante da reincidência (artigo 
65, I, do CP), pelo que agravo a pena do réu em 04 meses, fixando a pena anteriormente dosada em 10 (dez) meses de 
detenção. Não há circunstâncias atenuantes. Na terceira fase, não concorrem causas de aumento e de diminuição da 
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pena, ficando o réu Matheus condenado definitivamente à pena de 10 (dez) meses de detenção. A pena privativa de liberdade 
total aplicada aos sentenciados deve ser cumprida em estabelecimento penal adequado, em regime aberto, com base na alínea 
c, do parágrafo segundo, do artigo 33, do Código. Opero a substituição da pena privativa de liberdade, aplicada aos 
sentenciados Matheus e Daniel, em razão do preenchimento do artigo 44 e incisos do Código Penal, por 01 pena restritiva de 
direito, para cada réu, consistente em uma prestação de serviço à comunidade, com base no art. 46 do CPB, que será 
estabelecida pelo juízo da Execução, a ser definida em audiência admonitória.  Deixo, de outra senda, de operar a substituição 
da pena imposta ao réu Jailson, uma vez que, nos termos do artigo 44, inciso I, o delito foi cometido mediante grave ameaça. 
Após o trânsito em julgado desta sentença, desde que não seja reformada por eventual recurso: A - Lance-se o nome do réu no 
rol dos culpados, observando-se as cautelas do art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal. B - Expeça-se guia de recolhimento 
da multa, com a devida atualização pela contadoria, a qual deve ser paga em 10(dez) dias após o trânsito em julgado da decisão. 
Caso não haja, após intimação do sentenciado, o pagamento espontâneo no prazo legal, seja expedido ofício à Procuradoria 
Geral do Estado do Tocantins, para cadastramento da multa na dívida ativa, conforme item 2.2.7 do Manual Prático de Rotinas 
das Varas Criminais e de Execução Penal. C - Comunique – se ao cartório distribuidor e ao instituto de identificação criminal para 
fins de cadastro consoante previsão no item 7.16.1, do Provimento n 02/2011-CGJUS e no art. 3 da Lei 11.971/09. D – Condeno 
o sentenciado nas custas processuais, conforme determinação constante do artigo 804 do Código de Processo Penal, 
ressalvada a aplicação do artigo 12 da Lei 1060/50. E - Em seguida formem-se os autos de execução penal, arquivando-se estes 
com a formação do respectivo processo de execução penal, o qual deverá ser acompanhado das peças obrigatórias, da guia de 
recolhimento das custas e do cálculo da multa ou certidão informando tratar-se de beneficiário da justiça gratuita. Concedo aos 
réus o direito de recorrerem em liberdade, eis que o quantum e o regime inicial de cumprimento da pena não autorizam a sua 
custódia em caráter provisório, tendo os mesmos respondido a todo o processo em liberdade. Encaminhem-se as informações 
necessárias à Justiça Eleitoral para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal. Intime-se a vítima acerca da 
sentença, conforme parágrafo segundo, do artigo 201, do CPP. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ananás, 11 de 
agosto de 2020. Dra. Wanessa Lorena Martins de Sousa Motta - Juíza de Direito”. E para que ninguém alegue ignorância, 
mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do 
Fórum local. DADO E PASSADO, nesta cidade e comarca de Ananás, Estado do Tocantins, aos 24 de março de 2021. Eu, 
Solange R. Damasceno, Escrivã Judicial digitou e subscreveu. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0014008-92.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS DIAS 
AUTOR: ROSEANY PEREIRA DOS SANTOS DIAS 
RÉU: JOSE DE ARIMATEIA DOS SANTOS - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 135: "Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial em que a parte requerida 
fora citada e não efetuou o pagamento do débito. Assim, a parte credora pugnou pelas seguintes medidas com o fito de ver 
satisfeito seu crédito: [...] ISTO POSTO, requer sejam oficiados: a) Os sistemas RENAJUD, BACENJUD e CCS de forma a 
evidenciar a existência de bens, valores, procurações e relações societárias em nome do réu com imediato bloqueio do valor 
executado; b) A Receita Federal, para que forneça as duas últimas declarações de imposto de renda do executado, a fim de que 
se verifique a relação de bens do mesmo; c) O Sistema de Registro Eletrônico de imóveis (SREI) e Registro imobiliário do Brasil 
(IRIB) para que informe a existência de imóveis em nome do executado; d) O INSS, para fins de informar a existência de vínculo 
empregatício em nome do réu, e com isso, possa viabilizar o imediato implemento do desconto em folha nos termos do art.529 
do NCPC; e) O BACEN, para que sejam fornecidas informações detalhadas sobre eventuais remessas de valores ao exterior. f) 
A CETIP para que se proceda á penhora sobre eventuais títulos e valores mobiliários, de titularidade dos Executados; g) A 
SUSEP, para que se proceda à penhora sobre eventuais ativos financeiros investidos pelos Executados e h) BM&F-BOVESPA, 
para que se proceda penhora sobre aplicações financeiras. [...] Do exame dos autos, verifica-se que com base na portaria 001/19 
deste juízo já foram feitas as tentativas de busca de bens via BACENJUD (evento 121) e RENAJUD (evento 133), as quais 
restam infrutíferas. Diante disso, passo a analisar os pedidos ainda pendentes de apreciação.  De início, no que concerne à 
busca no CCS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL) e ofício à Receita Federal, se 
cuida de hipótese de quebra de sigilo bancário e fiscal, somente cabível em situações excepcionais, quando exauridas outras 
formas de procura de bens, o que não é o caso. Outrossim, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, haja vista que 
eventual existência de vínculo empregatício não se prestará a satisfazer o crédito do exequente, pois os valores decorrentes 
desse vínculo são de natureza alimentar, sendo, portanto, impenhoráveis; e, ainda, não há como se aplicar o disposto na norma 
do art. 529 do CPC/15, porquanto não estamos diante de ação de execução de alimentos. Noutro ponto, defiro o pedido de 
pesquisa de bens imóveis via sistema SREI, haja vista ser a parte autora hipossuficiência, de modo que se depreende que não 
possui condições financeiras de arcar com os emolumentos devidos para tal tipo de diligência. Ademais, com a pesquisa SREI, 
torna-se desnecessário se expedir ofício ao Registro imobiliário do Brasil (IRIB). Por fim, em relação aos pedidos das alíneas "f", 
"g" e "h", cabe salientar que a pretensão de atingir investimentos sob custódia de corretores e distribuidores de títulos imobiliários 
já foi, em tese, atingida pela ordem emitia via BACENJUD, de modo que é desnecessário o uso de outro meio para a obtenção 
do mesmo fim. Com efeito, vê-se do evento 121 do extrato de pesquisa de consta a seguinte informação: O Comitê Gestor do 
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Bacen Jud Informa: - As corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários (instituições financeiras que custodiam 
investimentos de devedores) já estão respondendo ordens de bloqueio de valores mobiliários pelo sistema BACENJUD 2.0. 
Diante disso, como dito anteriormente, é desnecessário o uso de outro meio para a obtenção do mesmo fim, mormente levando 
em conta que o resultado das pesquisas fora no sentido de que o executado não detém relacionamento com instituições 
financeiras. Isso posto, e com base nos fundamentos acima, determino que se proceda à busca de bens imóveis via sistema 
SREI, prosseguindo conforme a portaria 01/2019 deste juízo. Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 5000214-94.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: ELIZONIA RODRIGUES DE MIRANDA SANTOS - REVEL 
RÉU: ELIGÁS COM & DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 152: "Na espécie, não obstante as informações do evento 150, ainda existem outras vias 
disponíveis, como  Expedição de mandado de penhora e avaliação a ser cumprido no endereço do executado. Isso posto, 
indefiro a quebra do sigilo fiscal, com a finalidade de proteger as garantias constitucionais, uma vez que não esgotados todos os 
meios de localização de bens do devedor. Determino: 1 INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, indique 
outros meios para a satisfação de seu crédito. 2 Transcorrido o prazo sem manifestação, intimem-se, exequente e respectivo 
advogado, para darem andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do 
mérito e consequente arquivamento, na forma como prevê a norma do art. 485, inciso III, do CPC/15. OBSERVE-SE e 
PROCEDA-SE conforme Portaria nº 001/2019, deste juízo, adotando-se as normativas pertinentes a cada fase procedimental, 
fazendo-se conclusão no momento oportuno. Intime-se.Cumpra-se". INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

2ª vara da família e sucessões 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e 
Sucessões desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2ª Vara de Família e 
Sucessões se processam os autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, processo n° 0002883-30.2017.8.27.2706 requerido 
por W.M.S., em face de ELIS DA SILVA SILVA, sendo o presente para intimar o(a) Exequente, na pessoa de sua genitora Sr(a). 
Jácia Mendes de Deus, brasileira, filha de Antônio Jeremias de Deus e Delza Mendes  da Silva de Deus, solteira, diarista, 
portador(a) do RG nº. 959.073 SSP/TO, inscrito(a) no CPF sob o nº 038.084.551-28, estando em lugar incerto e não sabido, para 
no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar, através de seu advogado/defensor, informando se há interesse no prosseguimento do 
feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o 
qual deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do fórum local. DADO E PASSADO, nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 23/03/2021. Eu, Suzy Erika de Sousa Lima, diretora de secretaria, 
que o digitei e subscrevi. Documento eletrônico assinado por RENATA TERESA DA SILVA, Juíza de Direito, na forma do artigo 
1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 2277544v5 e do código CRC ba1aa3ca. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora RENATA TERESA DA SILVA MACOR, Juíza de Direito titular da 2ª Vara de Família e Sucessões desta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Interdição, Processo nº 0023505-
62.2019.8.27.2706, ajuizada por MARIA MARTINS DA SILVA SOUSA, brasileira, casada, técnica em enfermagem, portador(a) 
do RG n.º 983.323 SSP/TO e CPF sob o nº. 414.354.271-49, residente na Rua Liberdade, nº 772, Lote 13, Quadra 24, Setor 
Itapuã, Araguaína/TO, em face de LUIZA MARTINS REIS, brasileira, convivente em união estável, aposentada, portador(a) do 
RG nº. 339.453 SSP/TO e CPF nº. 836.763.761-53, residente na Rua União, nº 554, Setor Noroeste, Araguaína/TO, 
acometida/diagnosticada com Doença de Alzheimer (CID 10 G 30) em estágio avançado. Pela Juíza, no evento 32, foi prolatada 
a sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: "Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 
CPC, ACOLHO o pedido formulado na inicial, pelo que DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de LUIZA MARTINS REIS, o que faço 
com suporte no art. 1.767, inciso I, do CC, cumulado com o §1º do art. 84 da Lei nº. 13.146/15 (Estatuto da Pessoa Com 
Deficiência) e o art. 755 do CPC, e lhe nomeio CURADORA a pessoa de sua filha MARIA MARTINS DA SILVA SOUSA, para a 
prática de todos os atos da vida civil nos termos do §1º do art. 1.775 do CC e do art. 85 da Lei nº. 13.146/15. (...)". E, para que 
não aleguem ignorância, mandou expedir o presente, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 24/03/2021. Eu, Márcia Sousa Almeida, Técnica Judiciária que o digitei e 
conferi. 
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Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO:20 DIAS 
Classe da ação: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal 
Nº dos Autos: 0006204-34.2021.8.27.2706 
Acusado: M.A. MI. DA C. DE A. 
Vítima: A. S. DA S. 
Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, Juíza de Direito titular pela Vara Especializada no Combate a Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher desta Cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica(m) INTIMADO(A)(s): A. S. DA S. brasileira, solteira, 
nascida aos 23/03/1993, Local de nascimento Riachão -MA, vendedora, filha de Gracy Pereira de Sousa e Raimundo Nonato 
Nazário da Silva, inscrita sob o CPF: 610.114.893-92, atualmente em local incerto ou não sabido,  da 
decisão/sentença proferida nos autos em epígrafe, cujo dispositivo segue transcrito: ''... Ante o exposto, com fundamento no 
artigo 22 da Lei n° 11.340/2006, DEFIRO as medidas protetivas de urgência postuladas pela requerente e, por 
conseguinte, DETERMINO ao requerido: a) No curso deste procedimento ou até ulterior determinação judicial, o requerido deve 
manter uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do imóvel onde reside a requerente, ainda que esta não esteja no local; 
b) Está também proibido de se aproximar da vítima, devendo manter desta uma distância mínima de 200 (duzentos) metros, 
ainda que seja em lugar público; c) Está proibido ainda de manter contato com a ofendida e testemunhas por qualquer meio de 
comunicação, mesmo que o contato se dê por intermédio de terceiros, a pedido do requerido; d) Está proibido de frequentar 
determinados lugares, normalmente procurados pela ofendida, como o local de trabalho dela, igreja, feira, casa de amigos, 
clubes, eventuais supermercados próximos à residência da vítima, a fim de preservar a integridade física e psicológica da 
ofendida. Fica o requerido advertido de que o descumprimento das medidas acima impostas poderá implicar, em último 
caso, na decretação de sua prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º, do Código Instrumental Penal; bem como na 
configuração do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006...'' Para conhecimento de todos é passado o Presente 
Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no 
Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína Estado do Tocantins, 24 de Março de 2021. 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Execução Fiscal 
Autos n°: 0001422-43.2019.8.27.2709 
Polo Ativo: Estado do Tocantins 
Polo Passivo: Alair Jose de Souza 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins, 
a Execução Fiscal, Autos n° 0001422-43.2019.8.27.2709, movida pelo Estado do Tocantins em desfavor de Alair Jose de Souza. 
Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através do despacho, evento 36, MANDOU CITAR os executados ALAIR JOSE DE SOUZA, 
CNPJ nº 25.047.030/0001-84, e ALAIR JOSE DE SOUZA, CPF. 280.240.956-53, que encontram-se em local incerto e não 
sabido, a fim de que tomem ciência da presente ação e PAGUEM, NO PRAZO DE (05) CINCO DIAS, a quantia R$ 1.515.230,43 
(um milhão quinhentos e quinze mil duzentos e trinta reais e quarenta e três centavos), devidamente atualizada acrescida de 
juros, custas, honorários advocatícios e demais cominações legais, incluído os valores de sucumbência, ou, ainda, comprovar 
que obteve parcelamento perante a Fazenda Pública credora, ou no mesmo prazo garanta a execução NOMEANDO bens à 
penhora, tantos quantos bastem para o pagamento do débito, oferecendo documento comprobatório da propriedade e de que o 
bem, caso seja imóvel, se encontra livre de qualquer ônus, sob pena de serem penhorados ou arrestados tantos quantos bastem 
a satisfação integral da dívida. No caso de pronto pagamento, os honorários advocatícios incidirão em 10% (dez por cento) do 
valor da execução, conforme despacho, evento 05. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na 
forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, 
Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 730/2021 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 25 de março de 2021 
O Dr. Jefferson David de Asevedo Ramos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e, 
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CONSIDERANDO a elevação da Comarca de Augustinópolis, bem como a redistribuição processual perante a 1ª e 2ª Escrivania; 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro, nos termos do art. 42, I, da 
Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996. 
CONSIDERANDO a necessidade de lotar o servidor em uma determinada serventia; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Lotar os servidores como segue: 

 Ricardo Lima Amorim, matrícula nº 352548, Técnico Judiciário, no Protocolo/Distribuição de Augustinópolis; 
 Layse Sabrynna da Silva Rocha, matrícula 358015, Cedido, na 1ª Vara Cível de Augustinópolis; 
 Bennet da Silva Ferreira, matrícula nº 358280, Estagiário, na 1ª Vara Cível de Augustinópolis; 

Art. 2º - DETERMINAR a remessa de cópia da presente Portaria à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, para 
conhecimento 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis-TO 

 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
processo: 5000043-63.2002.8.27.2713 
executado: RENATO JUSTINO FERREIRA FILHO 
O Doutor JOSÉ ROBERTO FERREIRA RIBEIRO, Juiz de Direito nesta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, 
na forma da lei etc...FAZ SABER, a todos quanto os presentes virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste Edital 
expedido nos autos em epigrafe, realiza a INTIMAÇÃO  da parte executada RENATO JUSTINO FERREIRA FILHO, inscrito no 
CPF/MF n. 678.040.808-59, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove que as 
quantias tornadas indisponíveis evento 34, são impenhoráveis e/ou ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 
financeiros (CPC, art. 854, §§ 2º e 3º), sob pena de preclusão; bem como, no prazo de 30 (trinta) dias, querendo, oponha(m) 
embargos à execução, na forma do art. 16 da Lei n. 6.830/80. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do 
Tocantins - TO, ao 19 de fevereiro do ano de 2021. Eu, Pollyanna Kalinca Moreira, Técnica Judiciária, digitei e conferido pela 
Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
USUCAPIÃO Nº 5000448-84.2011.8.27.2713/TO 
AUTOR: MARTINA BEZERRA MOTA 
RÉU: FRANCISCO CASSIANO FERREIRA 
RÉU: LUZIA BERNARDO FERREIRA 
RÉU: RAIMUNDA PINHEIRO SILVA 
O Doutor Marcelo Laurito Paro, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível desta Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, na 
forma da lei...  
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo tramita os autos da Ação 
de Usucapião, processo nº 5000448-84.2011.8.27.2713, em que figuram como partes MARTINA BEZERRA MOTA contra 
FRANCISCO CASSIANO FERREIRA, LUZIA BERNARDO FERREIRA, RAIMUNDA PINHEIRO SILVA, sendo pelo Meritíssimo 
Juiz determinado a expedição do presente, por meio do qual CITA-SE E INTIMA-SE a requerida RAIMUNDA PINHEIRO SILVA, 
inscrita no CPF nº 795.410.111-87, atualmente com endereço incerto e não sabido, de todos os termos da exordial para, 
querendo, apresentar CONTESTAÇÃO no prazo de 15 (quinze) dias úteis (artigo 335, caput, c/c artigo 219, ambos do Código de 
Processo Civil), nos termos do despacho no evento 30, sob pena de revelia e nomeação de curador especial (artigo 257, incisos 
I, III e IV do Código de Processo Civil). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, aos 10 de 
Dezembro de 2020. Eu, Maria Eduarda Alves Martins, Estagiária, digitei e  subscrevi. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PRONÚNCIA com o prazo de 15 (quinze) dias 
AUTOS: 0000305-30.2018.8.27.2716/TO 
DENUNCIADO: HENRIQUE GUEDES NETO 
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O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania 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 O PRONUNCIADO HENRIQUE GUEDES NETO, conhecido como "NETO" , brasileiro, convivente em união 
estável, nascido aos 06/08/1983, natural de Almas/TO, filho de Domingos Guedes dosSantos e Cleuza Pereira Xavier, inscrito 
sob o RG de n° 822.620 SSP/TO, e CPF: 040.797.561-60, residente em local incerto e não sabido, a fim de cientificar-se da 
DECISÃO DE PRONUNCIA  proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 0000305-30.2018.8.27.2716 e para que 
compareça perante este Juízo, no Edifício do Fórum local, para fins de realização da - Audiência Designada  - Sessão Plenária 
- Júri - Local Tribunal do Júri - 27/04/2021 09:00. 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 24 de março de 
2020. Eu, EMITERIO MARCELINO MENDES FILHO, Servidor da Secretaria, por ordem do MM Juiz, digitei, conferi e assinei. 
 

Juizado especial cível e criminal 

Sentenças 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0002873-53.2017.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: DORALY COSTA MARTINS 
Advogados: Eduardo Calheiros Bigeli – OAB/TO 4008B, Hamurab Ribeiro Diniz – OAB/TO 3247 e Luciano Pineli Chaveiro – 
OAB/GO 19847 
Requerido(a): ELSILIO S. BALOSO – CPF: Desconhecido 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 112), datada de 18/03/2021: DISPOSITIVO: “(...) Isto Posto, HOMOLOGO a desistência da ação, para 
que surta seus jurídicos e legais efeitos, declarando EXTINTO o presente feito com fulcro no art. 485, VIII c/c parágrafo único do 
art. 200, ambos do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento após as formalidades legais. Cumpra-se. 
Dianópolis-TO, data conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica 
Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES REQUERIDAS 
AUTOS Nº: 0004334-55.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: SHEILA YASMIM PEREIRA DA COSTA 
Advogado: Martins Afonso Maciel Lemos – OAB/TO 7834 
Requeridos: INSTITUTO PROFISSIONALIZANTE PONTE ALTA-TO E/OU VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA-LTDA ME – 
CNPJ: 17.195.051/0001-19 e VERMUNDE GONÇALVES BARBOSA – CPF: 008.049.291-65 
Advogado: Não constituído 
SENTENÇA: (evento 35), datada de 22/03/2021: DISPOSITIVO: “(...) Assim sendo, com base nos artigos 840 e seguintes do 
Código Civil, homologo a referida transação para que produza os seus legais e jurídicos efeitos. De outra parte, julgo o processo 
com resolução do mérito com base no art. 487, inciso III, alíena "b", do Novo Código de Processo Civil c/c parágrafo único do art. 
22 da Lei 9.099/95. Aguarde-se o trânsito em julgado, nada requerendo as partes, arquive-se. P.R.I. Dianópolis/TO, data 
conforme o evento. Juízo do Juizado Especial Cível de Dianópolis. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari 
Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e subscrevi. 
 
INTIMAÇÃO À PARTE REQUERIDA 
AUTOS Nº: 0003894-59.2020.8.27.2716 – PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 
Requerente: LUIZ CLAUDIO DA SILVA 
Advogado: Otacílio Lima Ribeiro – OAB/TO 10257 
Requerido(a): BANCO PAN S.A. – CNPJ: 59.285.411/0001-13 
Advogado: Henrique José Parada Simão - OAB/SP 221.386, OAB/PA 14559-A, OAB/MG 107399, OAB/PB 221386-A, OAB/RJ 
164385, OAB/DF 39748 
SENTENÇA: (evento 31), datada de 12/03/2021: DISPOSITIVO: “ANTE O EXPOSTO, por esses fundamentos e mais o que 
dos autos consta, JULGO PROCEDENTE em parte a pretensão inicial para, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil:  a) DETERMINAR ao reclamado proceder a Baixa no gravame do veículo objeto da presente ação Chevrolet 
Corsa Sedan MAXX, ano de fabricação 2004, placa nº MVV4446 no prazo de 10(dez) dias a contar da ciência da presente 
sentença e suspender as cobranças telefônicas referentes aos contrato em questão; b) CONDENAR o reclamado ao pagamento 
da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente, a partir da 
presente sentença, nos termos do Enunciado nº 362, do Superior Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% (um por 
cento) ao mês a partir da citação. Sem custas e honorários advocatícios, pois inadmissíveis nessa seara. P.R.I.C. Dianópolis/TO, 
data conforme o evento. Baldur Rocha Giovannini, Juiz de Direito”. Eu, Carla Cavalari Cavalcanti, Técnica Judiciária, digitei e 
subscrevi. PRAZO PARA RECURSO: 10 DIAS. 
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FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 0002032-44.2020.8.27.2719   
Chave de segurança n. 962090590220 
Ação: Interdição 
Requerente: NEUSA DE PAULA 
O Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, Juiz de Direito, desta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, na 
forma da lei, etc... FAZ SABER a quem o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania de Família, Órfãos, Sucessões e 2º Cível, processam os autos da ação interdição, Processo nº 0002032-
44.2020.8.27.2719  , CHAVE nº 962090590220, requerida por NEUSA DE PAULA, brasileira, casada, aposentada, portadora do 
Registro Geral nº. 135.988 SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob a numeração 076.104.401-91, residente e domiciliada na Avenida 
Joaquim Batista de Oliveira, Qd. 50, nº 400, Centro, Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins, Telefone (63) 9 8501- 0229, em 
face SILAS GOMES DE PAULA, brasileiro, solteiro, servidor público municipal, portador do Registro Geral nº. 2.691.831 
SSP/GO, inscrito no CPF sob a numeração 491.670.731-15, podendo ser encontrado na Avenida Joaquim Batista de Oliveira, 
s/nº, QD. 50, n. 400, Centro, Formoso do Araguaia, Tocantins, CEP: 77470- 000. Pelo MM. Juiz, no (evento44), foi prolatada a 
sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita: " Posto isso, em consonância com o parecer ministerial (evento42), julgo 
procedente para: a) decretar a interdição de Silas Gomes de Paula, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os 
atos de natureza negocial e patrimonial, submetendo o interditado à curatela de Neusa de Paula por ser pessoa que atende os 
melhores interesses do curatelado, nos termos do art. 755 do CPC/2015 c/c arts. 2º, 84 e seguintes do Estatuto do Deficiente. A 
sentença de interdição será inscrita no registro de pessoas naturais e imediatamente publicada na rede mundial de 
computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 
onde permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez, e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 
10 (dez) dias, constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo 
total a interdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente (art. 755, § 3º, do CPC/2015). Em consequência, 
resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, Inciso I, do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Determino à Escrivania 
para que proceda ao cumprimento das providências do art. 755, §3º, do CPC/2015. Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, 
comunicando a presente interdição (artigo 15, inciso II, da Constituição Federal). Custas e despesas processuais suspensas, em 
razão da justiça gratuita. Sem honorários advocatícios. Cientifique o MPE/TO. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as 
baixas e anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Formoso do Araguaia/TO, 15 de março de 2021. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins aos 25 de março de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, 
Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. LUCIANO ROSTIROLLA JUIZ DE DIREITO. 
 

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

Citação por Edital prazo 15 dias 
AUTOS Nº: 0000776-37.2018.827.2719 
Ação PENAL 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusado: JOSE LUIZ ANTUNES DA CONCEIÇÃO 
O Doutor Luciano Rostirolla, Juiz de Direito da Comarca de Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, a Ação Penal, nº. 0000776-37.2018.827.2719, que a Justiça Pública move contra o denunciado: 
JOSE LUIZ ANTUNES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, serviços gerais, nascido em 07/11/1990, natural de Buritizeiro/MG, 
CPF N°058.177.121-48, filho de José Martins Antunes Conceição e Vanilda Antunes da Conceição, residente na Rua 03, s/n, 
Próximo a Avenida JK, s/n, Casa da Joana, município de Formoso do Araguaia/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso no art. 180, caput, c/c artigo 29, ambos do Código Penal. Como este, encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça, incumbido da diligência, fica citado pelo presente, para no prazo de 10 (dez) dias, 
apresentar DEFESA ESCRITA, através de advogado, nos termos do artigo 396 e 396-A, da Lei Complementar nº 11.719/2008, 
oportunidade em que poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar até 08 (oito) testemunhas. Para conhecimento de todos será publicado o 
presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Formoso do Araguaia – TO, Estado do Tocantins, 25 de março de 2021. Eu, Carlos Eduardo da Costa Arantes, Escrivão 
Criminal, lavrei o presente. 
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GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Intimações às partes 
 
ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68 Nº 0000615-21.2018.8.27.2721/TO 
AUTOR: E.F. DE J.S. 
ADVOGADO: ADIR PEREIRA SOBRINHO (Defensor Público Estadual) 
RÉU: RAFAEL MAMEDE SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Cristiane Martins Mamede e Alberto Alves da Silva, CPF n. 
004.324.081-00 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
Fica o requerido acima identificado intimado da r. Decisão e Sentença que seguem: 
DECISÃO: (...) O requerido foi citado conforme depreende das informações juntadas no evento86, entretanto não apresentou 
contestação, deixando transcorrer o prazo in albis, conforme consta na certidão do evento90, por tais motivos, DECRETO sua 
revelia, de forma que se torna desnecessária a sua intimação para os atos posteriores, porém a revelia nesse caso, por tratar-se 
de direito indisponível, não tem o condão de reputar verdadeiros os fatos alegados na inicial (artigo 345, inciso III, do CPC). 
Relativo à ausência injustificada do requerido em audiência de conciliação – evento88 IMPONHO-LHE a multa de 2% (dois por 
cento) do valor atualizado atribuído à causa com base no parágrafo 8° do artigo 334 do CPC/2015, ressaltando que a sua 
ausência/omissão caracterizou ato atentatório à dignidade da justiça. O valor da multa será revertido em favor do Estado, assim, 
intimem-se o requerido para efetuar o pagamento da multa mediante DARE. Intimem-se a Procuradoria Geral do Estado do 
Tocantins para as medidas que se fizerem necessárias. (...) Ciro Rosa de Oliveira. Juiz de Direito. 27/7/2020. 
SENTENÇA: Posto isso e tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça 
vestibular extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, alínea 'a' do CPC, tornando em 
definitivo a liminar deferida no evento09, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas com materiais escolares, 
medicamentos e hospitalares, que se fizerem necessários ao filho. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 
processuais. Condeno ainda, o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atribuído a 
causa (art. 20, § 3, alínea a do CPC) à Defensoria Pública do Estado do Tocantins, devendo efetuar o pagamento mediante a 
quitação de DARE (Receitas da Defensoria Pública – Cód. 603), em favor do FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública. Com o 
trânsito em julgado, arquive-se, com as cautelas de estilo e anotações de praxe. P. R. I. C. Guaraí-TO, 23 de março de 2021. 
CIRO ROSA DE OLIVEIRA. JUIZ DE DIREITO. 
 

Juizado especial cível e criminal 
Às partes e aos advogados 

 
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo Nº 0002338-12.2017.8.27.2721/TO RÉU: VALTER DOS SANTOS ARAÚJO 
Advogado: JOSÉ NILVADO SOUZA AZEVEDO - OAB/SP 260693 3. 
Dada a palavra ao Ministério Público, este ofertou a seguinte proposta de transação penal: pagamento de R$ 522,50 
(quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), a ser depositado até o dia 15/04/2021, diretamente na conta do 
Banco Caixa Economica Federal, Agência 4481, operação 040, conta 01.500.597-2, em nome do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins. 4. Instados, o autor da fato e sua defesa aceitaram a proposta. 5. A Magistrada, em seguida, proferiu o 
seguinte SENTENÇA:  Dispensado o relatório nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95.Decido.É cediço que havendo 
representação ou tratando-se de crime de ação penal púbica incondicionada, não sendo o caso de arquivamento, o Ministério 
Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas; que, aceita a proposta pelo autor da infração 
e seu defensor, será submetida à apreciação judicial; que acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo (a) autor(a) da 
infração e seu defensor, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada 
apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de cinco anos (art. 76, caput e parágrafos, Lei n. 9099/95).Também 
é manifesto que a homologação da transação penal prevista no art. 76 da Lei n. 9.099/95 não faz coisa julgada material e, 
descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da 
persecução penal mediante o oferecimento da denúncia ou requisição de inquérito policial (STF, Súmula Vinculante n. 35).In 
casu, considerando a ausência de impedimentos à formulação da proposta (art. 76, §2º, Lei n. 9099/95), o oferecimento da 
proposta de transação penal e a aceitação por parte do autor da infração/defensor em causa própria, é de rigor a 
homologação.Isso posto, com base na fundamentação retro, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO PENAL, para os devidos fins, na 
forma do art. 76 da Lei n. 9099/95, com cláusula resolutiva.Fica o(a) beneficiário(a) advertido(a) de que deixando de cumprir o 
quanto pactuado, o benefício será revogado e prosseguir-se-á com a persecução penal, até seus ulteriores termos.Transitada em 
julgado, procedam-se às informações e baixas de estilo.Acaso inadimplidas das condições assumidas, procedam-se na forma 
das normativas de regência. Os presentes já saem intimados 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4929 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021 15 

 

 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2395377 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: EDNALDO ANTONIO MALTAROLLO GARCIA.  
OBJETIVO: Citação do requerido EDNALDO ANTONIO MALTAROLLO GARCIA e ANTÔNIO GARCIA BLESSA cpf/cnpj n.º 
58816933968do inteiro teor do autos nº 0012339-53.2017.8.27.2722, Cumprimento de sentença que lhe move MARMORARIA 
GURUMARMORE COM. DE MARMORES GRANITOS E ARDOSIAS LTDA - ME, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 
05281575000143, do  para CITÁ-LO do inteiro teor da petição de inicial, para pagamento do valor apurado no prazo de 15 dias, 
sob pena de multa de 10% sobre o total e prosseguimento, com penhora e alienação judicial de bens, tudo na forma do artigo 
523, do CPC/2015, bem como, nos termos do artigo 525, do CPC, fica a parte executada ciente de que transcorrido o prazo 
previsto no art. 523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. E, para que ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz de Direito mandou expedir este edital que será publicado na forma da lei. Gurupi-TO, 18 de março 2021. Eu, João 
Carlos Resplandes Mota, técnico judiciário, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - 15 DIAS 
O Dr. Elias Rodrigues dos Santos, MMª Juíz de Direito Substituto Automático da 1ª Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 5000551-69.2008.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, 
move contra o acusado JOSÉ NILTON DA SILVA, brasileiro, divorciado, filho de José Alexandre da Silva e Elenita Aires da 
Silva, nautral de Uruaçu/GO, nascido aos 23/03/1968, CPF nº 779.305.181-72, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do crime do Art. 288 do Código Penal; Art. 171 "caput" do Código Penal, na forma do art. 71 do 
mesmo diploma(continuidade) delitiva; Art. 1º, § 1º, incisos I e II e  §2º, inciso I cc Art. 1º , incisos VII da Lei 9.613-1998 
(Lei da Lavagem de Dinheiro). E, como não foi encontrado para ser intimado pessoalmente, fica intimado pelo presente, para, 
constituir novo procurador, e responder à acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado 
não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado 
defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 17 de março 
de 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0008391-35.2019.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado MARCIO MOREIRA LEMES, popularmente conhecido como "Paraná", brasileiro, em união estável, nascido em 09 de 
maio de 1.980, natural de Cascavel – PR, filho de Divo Araújo Lemes e de Lívia Moreira Lemes, portador da carteira de 
identidade RG n.º 0155408 – MT/PR e do CPF n.º 007.217.379-35, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso 
nas sanções do crime de art. 33, caput, c.c. art. 40, incisos III e V e art. 35, c.c. art. 40, incisos III e V, todos da Lei 
n.º 11.343/06 e no art. 1º, da Lei n.º 9.613/98, por oito vezes, na forma do art. 71, do Código Penal, em concurso material 
de infrações. E, como não foi encontrado para ser notificado pessoalmente, fica notificado pelo presente, para responder à 
acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não 
tem condições de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado Defensor Público para sua defesa. Dado e 
passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 18 de março de 2.021. Eu, Luciana Barros Acácio 
Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 

2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO do Réu LENY FERNANDES DA COSTA, brasileiro, solteiro, pintor, natural de Gurupi-TO, nascido em 23.01.2002, filho 
de Georgina Moreira Rabelo, portador do CPF 082.219.091-57,residente na Rua 18-A, entre Avenida Livre e Linolândia, alto dos 
Buritis, Gurupi-TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 
ADVERTÊNCIA: 
O não comparecimento voluntário implicará na nomeação de Defensor Público para patrocinar a defesa técnica. 
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IMPUTAÇÃO: 
art. 155, caput, do Código. 
Gurupi/TO, aos 23/03/2021. Eu, Hermes Gomes Ferreira, Auxiliar Administrativo, lavrei o presente e o inseri. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Autos: 5000174-35.2007.827.2722- Execução Fiscal 
Chave Processual: 426655976214 
Parte Credora: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL 
Parte Devedora e Qualificação: BRASIL CENTRAL COM DE SEMENTES LTDA 
Valor da Causa: R$ 1.762,85 
FINALIDADE: CITAÇÃO 
FAZ SABER a todos quantos presentes edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva 
Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos de Ação de Execução Fiscal, processo nº 5000174-
35.2007.827.2722, Exequente: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, Executado (a): BRASIL CENTRAL COM DE SEMENTES 
LTDA, CNPJ sob o n° 04.413.667/0001-77 e dos sócios solidários a ROBERTA DE BARROS BATISTA e LUSIENE SOUSA 
CARDEAL  CDA n° A-3200/2. Sendo o presente para, a requerimento do (a) exequente, proceda ao seguinte: a) CITE o (s) 
executado (s) por todo o conteúdo da petição, cuja cópia vai anexa e faz parte integrante deste, e do despacho infratranscrito, 
para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão da Dívida 
Ativa ou garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro, à ordem deste juízo, em estabelecimento oficial de crédito 
local, que assegure atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exeqüente; b) PENHORE - lhe(s) ou ARRESTE - lhe(s) tantos quanto bastem para a 
satisfação da dívida e acessórios decorridos os 05 (cinco) dias, não tiver sido efetuado o pagamento ou garantida a Execução, 
devendo constar do auto também a avaliação dos bens penhorados; c) INTIME o executado(s) bem como a(o) cônjuge, se 
casado (a) se a penhora recair sobre o bem imóvel da penhora; d) CIENTIFIQUE o(a) executado(a) do prazo de 30 (trinta) dias 
para oferecer embargos, contados do depósito; da juntada da prova da fiança bancária ou da intimação da penhora; e) 
PROVIDENCIE NO REGISTRO da penhora ou do arresto no Cartório dos Registros Públicos desta comarca, se for imóvel ou a 
ele equiparado, ou na repartição competente para emissão do certificado de registro, se for veículo, valendo para ambos os 
casos, este como mandado de registro; f) Na JUNTA COMERCIAL, na bolsa de valores, e na Sociedade Comercial, se forem 
ações, debênture, parte beneficiária, cota ou qualquer outro tipo, crédito ou direito proprietário nominativo..." Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 23 de março de 2021. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

ITACAJÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
EDITAL de Citação de APARECIDO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, lavrador, Filiação: Francisco Laurentino da Silva e 
Izabel Alves da Silva, com prazo de 30 (trinta) dias,  para conhecimento da presente execução e para, querendo, contestar a 
ação, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme despacho/decisão de evento 62 da Ação de Alimentos - Lei Especial nº 5.478/68, 
processo nº 0000746-24.2017.8.27.2723 chave 754270188417 proposta na Comarca de Itacajá, Tocantins, por WELITON 
KRAHÔ DA SILVA, brasileiro, menor, nascido em 10.07.2005, WESLEY KRAHÔ DA SILVA, brasileiro, menor, nascido em 
23.12.2006, representados por sua genitora a Sra. Deusina Vieira Krahô, brasileira, solteira, lavradora, portadora do RG n°. 
1.109.423 SSP/TO, inscrita no CPF n° 040.832.501-19, residente na Fazenda Serra Talhada, s/n°, Zona Rural, Município de 
Recursolândia/TO. Cumpra - se. Itacajá/TO, 24 de março de 2021. Eu, Edvan Pereira Maciel, Servidor de Secretaria do Cartório 
de Família, Infância e Juventude, Cível e Juizado Especial Cível, Matrícula TJTO 353442 digitei e subscrevi. 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 30 (TRINTA) DIAS  
A Doutora  EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO - Juíza de Direito desta Comarca de Natividade, Estado do 
Tocantins, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania Cível se processam os termos da Alimentos – Lei Especial n° 5.478/68 de nº 0001189-60.2017.8.27.2727 na 
qual figura como requerente D. T. T. da C. representada por seu genitor JOÃO DA CRUZ PEREIRA DA COSTA em desfavor 
de ALDIENE REIS TAVARES, brasileira, filha de José Florencio Tavares e Maria de Jesus dos Reis Tavares, RG n° 902.437 
SSP-TO e CPF n° 021.750.931-23, residente em local incerto e não sabido, e por meio deste, CITAR a requerida para tomar 
conhecimento da presente ação, bem como, para,   efetuar o pagamento dos alimentos provisórios fixados no percentual de 30% 
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(trinta por cento) do salário mínimo vigente, que serão devidos a partir da citação, devendo ser depositado no Banco Bradesco 
Agência 590 Conta Corrente 0006688-5, em nome do genitor da alimentanda. E para que ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. 
Natividade, Estado do Tocantins, aos oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um (08.01.2021). Eu, Meirivany Rcoah N. 
Costa, Servidora de Secretaria, digitei. 
 

PALMAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0008714-48.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JURACY LOPES DE BRITO NETO 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES , 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JURACY LOPES DE BRITO NETO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos 
09/06/1998, em Gurupi -TO, portador do RG 1.235.321 SSP/TO, inscrita no CPF nº. 072.009.261-24, filha de Josivan Cardoso 
Brito e Iraídes Barbosa da Silva, residente na Quadra 804 Sul Arse 81, Al. 13, Lt. 02, N35, Qi E, em frente ao Bar “Dela”, nesta 
capital, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00087144820218272729, pelos motivos a 
seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 04 de novembrode 2020, na Quadra 804 Sul 
Arse 81, Al. 13, Lt. 02, N35, Qi E, em frente ao Bar “Dela”, nesta capital, os denunciados ERICLESSIO GONÇALVES FERREIRA 
e JURACY LOPES DE BRITO NETO, adquiriram, receberam e ocultaram, em proveito próprio, 01 (uma) caminhonete TOYOTA 
HILUX CDSRXA4FD, cor branca, placa QKM6G70, renavam 01192855571, número do motor 1GD4653790, número do chassi 
8AJBA3CD9K1625966, que sabiam ser produto de crime, bem como adulteraram sinais identificadores do veículo automotor em 
questão, qual seja, a placa de identificação, motor, chassi, e a numeração de vidros. Segundo restou apurado, conforme Boletim 
de Ocorrência registrado sob o nº. 00056081/2020, no dia 30 de setembro de 2020, por volta das 15h30min., no estacionamento 
do supermercado Extra, localizado na Quadra 402 Sul, nesta capital, foi furtado a caminhonete citada acima, que estava na 
posse da vítima Joyce Miranda Carvalho, de propriedade de seu pai, José Pereira de Carvalho. Após o registro da ocorrência, os 
agentes de polícia civil iniciaram investigação, e acabaram recebendo informações de que a mencionada caminhonete estava 
circulando na cidade de Paraíso do Tocantins/TO, com vários sinais identificadores adulterados. Logo, depois de exaustivas 
diligências, conseguiram localizar a caminhonete nesta capital, na residência do denunciado Juracy, o qual negou qualquer 
envolvimento, argumentando que somente havia guardado o veículo em sua residência, a pedido do denunciado Ericléssio. No 
interior da residência do denunciado Juracy foram encontradas várias peças de veículos, inclusive um Certificado de Registro e 
Licenciamento de Veículo –CRLV, com a indicação do renavam: 1182066078, e placa PRO6340, condizente com os números 
adulterados da caminhonete apreendida, o que mais tarde restou comprovado através do Laudo Pericial n º. 5761/2020.Isto 
porque, o Laudo Pericial n º. 5761/2020concluiu que número do chassi do veículo apresentado na perícia, 
8AJBA3CD0K1620817, após exames, revelou que a sequência original era 8AJBA3CD9K1625966e o mesmo ocorreu com 
número do motor de 1GD4607749, para 1GD4653790. A Placa era falsa, apresentando sequência de PRO6340, sendo que a 
verdadeira era QKM6G70. Além da remarcação dos vidros do carro. Ao ser interrogado o denunciado Juracy, confessou ter 
guardado o veículo em questão a pedido do denunciado Ericlessio, no dia 27/10/2020, não sabendo da origem criminosa, e ainda 
declarou que quando Ericlessio ficou sabendo que a caminhonete havia sido apreendida, ligou para o mesmo lhe ameaçando, 
para que assumisse a responsabilidade pela caminhonete deixada em sua residência. Dentre as evidências investigadas, e a 
possibilidade da ocorrência de outros crimes, a Autoridade Policial pediu a decretação da prisão (0041420-21.2020.8.27.2729) do 
denunciado Ericléssio, o qual foi preso no dia 19/11/2020, sendo apreendidas com ele várias ferramentas como chaves de boca, 
chaves de fendas, lixa de cor cinza, um aparelho eletrônico, contendo dois cabos elétricos, um martelo, um jogo de chave torx, 
tipo canivete, da marca worker, e um Kit de ferramentas de um veículo Toyota Hilux. Ao ser interrogado, o denunciado Ericléssio 
confessou que adquiriu a caminhonete de um indivíduo conhecido por “Parazinho”, pela bagatela de R$ 40 mil reais, acreditando 
ser o veículo “finan”, não esclarecendo o porquê de ter guardado o veículo na casa do denunciado Juracy. Ainda, informou que o 
kit de ferramentas de um veículo Toyota Hilux, apreendido com ele, pertencia a caminhonete da vítima Joyce. Também não 
esclareceu como se deu a adulteração do veículo. Consta no sistema E-proc que o denunciado Ericléssio responde a uma 
execução Penal nº. 5000033-32.2020.8.27.2731.Assim agindo, os denunciados ERICLESSIO GONÇALVES FERREIRA e 
JURACY LOPES DE BRITO NETO incidiram nas condutas descritas no art. 180, “caput”, e art. 311, c/c art. 29, na forma do art. 
69, todos do CPB, em concurso material, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo 
que, recebida, seja a denunciada citada para apresentar resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento, 
com a oitiva das testemunhas adiante arroladas, interrogatório da ré e demais providências, seguindo-se o feito até final 
sentença condenatória." DESPACHO: "... Diante do exposto: 1. Determino o desmembramento do feito em relação ao réu 
JURACY LOPES DE BRITO NETO, expedindo-se edital de citação  na forma do art. 361, do CPP nos autos a serem formados. 
Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, dê-se vista dos autos ao Ministério 
Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, para adoção de eventuais providências previstas no art. 366 do Código de Processo 
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Penal...CLEDSON JOSE DIAS NUNES - Juiz de Direito” INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria 
Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: 
(63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 25/03/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
  
 

3ª vara cível 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0031769-96.2019.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: INSTITUTO SINAI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 21791633000135 
REQUERIDO: AMI – ASSISTÊNCIA MÉDICA INFANTIL - CNPJ: 12321527000105 
Decisão: Fica a parte requerida intimada acerca do dispositivo da decisão do evento 32. "1. Tendo em vista a revelia da parte ré 
e a ausência de pedido de provas pela parte autora, declaro a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, com 
fundamento no art. 355, II, do CPC, devendo a sentença seguir, preferencialmente, a ordem cronológica dos processos 
conclusos para sentença, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil. 2. Assim sendo, intimem-se as partes e, em 
seguida, concluam- se os autos para sentença. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito." 
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS 
DESAPROPRIAÇÃO Nº 0016301-58.2020.8.27.2729 
FINALIDADE: CITAR TERCEIROS INTERESSADOS, RÉUS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da 
ação supramencionada, que tem como objeto pedido de Desapropriação, para, em querendo, no prazo de 10 (dez) dias, 
oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial. 
DESPACHO: " [...]III  - DISPOSITIVO, Ante o exposto: a) Rejeito a preliminar de nulidade do laudo de avaliação juntado pela 
requerente; b) Declaro saneado o presente feito, delimitadas as questões de fato e de direito, e mantido o ônus probatório na 
forma prevista no artigo 373, do CPC; c) Determino a realização de prova pericial para definição do valor da justa indenização, 
sendo que os honorários periciais deverão ser rateados entre as ambas, conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil; d) 
Determino ao cartório a expedição de edital para conhecimento de terceiros interessados com prazo de 10 dias (art. 34, DL 
3.365/41), cuja publicação deverá ser comprovada nos autos em 15 dias; e) Após a comprovação da publicação do edital para 
conhecimento de terceiros, defiro o pedido do requerido de levantamento de 80% do valor depositado, devendo, para tanto, 
informar os dados bancários para transferência em 15 dias; f) Determino ao autor que comprove, em 15 dias, o registro da 
imissão provisória na posse à margem da matrícula do imóvel (art. 165, I, 36, da Lei de Registros Públicos c/c o § 4º do art. 15, 
do Decreto-lei nº 3.365/41); Intimem-se as partes para, querendo, impugnarem a presente decisão de saneamento em 05 dias 
, findo o qual a decisão tornar-se-á estável (art. 357, § 1º, CPC). Havendo impugnação, intime-se a parte contrária para 
manifestar-se em 15 dias. Em seguida, conclua-se o feito para decisão. Não havendo impugnação, desde já, declaro estabilizada 
a presente decisão e  DETERMINO O QUE SEGUE: Nomeio Adriano Junqueira dos Santos, engenheiro agrônomo, devidamente 
cadastrado no sistema E-proc, para realizar a perícia nos presentes autos. A perícia ficará delimitada a apurar o valor das 
duas áreas que serão atingidas na mesma propriedade, matrícula nº 90.907, sendo uma área de 2,6737ha e uma segunda área 
de 3,7762ha, situado no município de Palmas-TO.  Nomeio o perito supramencionado, independentemente de compromisso 
(artigo 466, “caput” e §1º, do CPC), o qual deverá ser intimado desta nomeação, bem como para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
apresentar sua proposta de honorários periciais, dados bancários para respectivo pagamento e data da perícia, cujo ônus do 
pagamento é da parte requerida. Após, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar sobre a proposta 
de honorários.  Após, intime-se as partes para indicar assistentes técnicos e apresentar quesitos, no prazo de 5 (cinco) 
dias. Ressalta-se que o laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação do respectivo 
depósito em pagamento dos honorários devidos, bem como que as partes deverão ser intimadas, previamente, da data, hora e 
local designados pelo perito para ter início a produção da prova pericial nos termos do artigo 474 e para o fim do artigo 469 do 
Código de Processo Civil. Por fim, defiro desde já o levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor no início da perícia e o 
restante no final, após conclusão da mesma, nos termos do artigo 465, §4º, do aludido Códex, determinando a expedição do 
competente alvará em nome do perito. Com o laudo nos autos, expeça-se alvará quanto ao restante dos honorários, ouvindo-se 
partes em 15 (quinze) dias. Com ou sem qualquer manifestação das partes, decorrido o prazo acima mencionado, determino que 
seja designada a audiência de instrução e julgamento, devendo a Escrivania tomar todas as precauções necessárias para a 
realização do ato. Intime-se. EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito." 
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SEDE DO JUÍZO: 3ª Vara Cível, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palmas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-45651.Para mais informações acerca do processo acesse o link: http://eproc.tjto.jus.br, e 
consulte através da "consulta pública", informando o número do processo 0016301-58.2020.8.27.2729.Palmas-TO, data e horário 
certificados pelo sistema. 
 

3ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00478318020208272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ANTÔNIO VASCONCELOS MOREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) ANTÔNIO VASCONCELOS MOREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 07/02/1988, natural de 
Palmas-TO, filho de Francisca Pereira de Vasconcelos e Francisco Félix Moreira, inscrito no CPF sob o nº 061.869.293-29, 
residente na Quadra 604 Norte, Residencial Norte II, Palmas-TO, celular (63) 98107-4593, atualmente em local incerto e não 
sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0047831-80.2020.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO: O Ministério Público denunciou ANTÔNIO 
VASCONCELOS MOREIRA,  brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 07/02/1988, natural de Palmas-TO, filho de Francisca 
Pereira de Vasconcelos e Francisco Félix Moreira, inscrito no CPF sob o nº 061.869.293-291, narrando o que segue: Consta dos 
autos do IP que, no dia 19/12/2020, por volta das 21h20min, na Quadra 201 Norte, Avenida LO 8, nº 56, AA NE 40, nesta urbe, o 
denunciado foi preso em flagrante por subtrair para si, com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza, fios 
elétricos de cobre da iluminação natalina desta cidade, localizada na região Norte, desta Capital, bem como por desacatar os 
Policiais Militares que procederam à sua abordagem e prisão em flagrante.  Segundo se apurou, a Polícia Militar foi acionada via 
SIOP para atender a uma ocorrência de furto do enfeite natalino na Avenida Teotônio Segurado, Quadra 201 Norte, sentido 
norte/sul, próximo à ponte. Chegando ao local informado, encontrou o denunciado sozinho na posse de 4 rolos de fio de cobre da 
iluminação natalina, totalizando 31 metros, e de um aparelho de som automotivo da marca Pioneer. Foi verificado, pela 
guarnição, que no local havia 7 (sete) postes com a iluminação arrancada, os quais estavam apagados. No momento em que os 
policiais lhe deram voz de prisão, o denunciado xingou-os de “vagabundos” e “comédia”. Além disso, dificultou a ação policial, 
negando-se a entrar na viatura e opondo-se à prisão, e, uma vez nas dependências da Delegacia, atirou-se contra uma porta de 
vidro e ainda tentou quebrar as algemas, com o fim de foragir.  Questionado sobre os fatos, o denunciado disse que teria 
comprado os fios e o som de um sujeito desconhecido, o qual passava pelo local de bicicleta, pagando R$ 7,00 (sete reais) por 
todos os objetos, bem como que não teria desacatado os Militares.  Diante do exposto, amoldando-se a conduta de ANTÔNIO 
VASCONCELOS MOREIRA aos tipos penais previstos nos arts. 155, § 4º, II, 329 e 331 c/c 69, todos do Código Penal, requer o 
Ministério Público o recebimento desta Denúncia, citando-se o denunciado para no prazo legal apresentar Defesa Prévia. 
Requer-se, ainda, a intimação das testemunhas abaixo arroladas, e ao final, seja o denunciado condenado nas penas que lhe 
couberem.  O acusado foi preso em flagrante em 20/12/2020 e teve a prisão preventiva decretada no inquérito policial (Autos nº 
00474394320208272729, evento 13), estando ainda encarcerado pelo fato deste processo.  A denúncia foi oferecida em 
24/12/2020 e recebida em 25/12/2020 (evento 4).  O acusado foi citado  e  apresentou sua resposta por meio de defensor público 
(evento 30). Na decisão do evento 32 o recebimento da denúncia foi ratificado. Na audiência de instrução criminal que ocorreu 
ontem, foram ouvidas as seguintes pessoas: FABRYCIO JERONIMO SANTANA DA SILVA, RAIMUNDIN SOUSA DO 
NASCIMENTO, JOÃO PAULO BATISTA LIMA,  JOSÉ DORIVAN DO NASCIMENTO e JOÃO ALVES DE SOUSA FILHO, bem 
como o interrogatório. Durante a audiência, este juízo revogou o decreto de prisão do acusado. O Ministério Público apresentou 
suas alegações finais, em que pediu a condenação do acusado por furto simples, ou seja, sem as qualificadoras, mas praticado 
no repouso noturno, com o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP. Outrossim, sustentou que o acusado 
apresenta mau comportamento social, pois não trabalha e é usuário de entorpecentes. No tocante aos demais fatos, pediu a 
condenação do acusado pelo desacato, que absorveria a resistência. A defesa pediu a absolvição do acusado quanto ao furto, 
por não haver prova suficiente da autoria. Alternativamente, pediu a absolvição pelo reconhecimento do princípio da 
insignificância ou o privilégio e a exclusão das qualificadoras. Pediu ainda a absolvição do acusado quanto à resistência e 
desacato, por falta da materialidade dos crimes, pois o acusado não agiu com dolo em razão de estar com o ânimo exaltado por 
uso de substância entorpecente. Pediu por fim a gratuidade da Justiça. 2. FUNDAMENTAÇÃO: 2.1. Do 1º fato (furto) Na 
instrução, foram ouvidos os policiais militares RAIMUNDIN SOUSA DO NASCIMENTO e JOÃO PAULO BATISTA LIMA, que 
relataram ter prendido o acusado, logo após receberem notícia de que alguém estaria furtando cabos de energia da rede pública. 
Foram ao local indicado, onde avistaram o acusado na posse de alguns fios elétricos retirados da iluminação natalina instalada 
nos postos de energia. Na ocasião, o acusado disse que havia comprado os fios de um rapaz, que, todavia, não foi avistado nas 
imediações. Com o acusado foi encontrado um aparelho de som, porém a procedência deste objeto não foi descoberta. 
Relativamente a este fato, o policial civil FABRYCIO JERONIMO SANTANA DA SILVA foi apenas testemunha instrumentária da 
prisão em flagrante. Em seu interrogatório, o acusado negou a autoria da subtração e ratificou que havia comprado os cabos. 
Disse que havia usado crack e ingerido bebida alcoólica naquela tarde, em Taquaralto, e estava voltando para casa de ônibus, 
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tendo descido nas imediações do local em que encontrou o tal rapaz. Sustentou que comprou o fios com a intenção de vender 
para comprar mais droga.  Assim, a materialidade do fato ficou devidamente comprovada, conforme o relato das testemunhas 
ouvidas nas duas fases do procedimento, assim como pelo auto de exibição e apreensão colacionado ao inquérito (evento 1, pg. 
7 do Inquérito Policial nº 00474394320208272729), sendo constatado que a res furtiva foi encontrada em posse do acusado. Em 
relação à autoria da subtração, não tenho dúvida de que pode ser atribuída ao acusado, pois foi encontrado pelos policiais logo 
depois que estes tiveram notícia do fato. Considerando o pouco espaço de tempo entre isso e a abordagem, é de se acreditar 
que foi o acusado quem retirou os fios dos postos. Ademais, ele não logrou êxito em comprovar sua tese de que comprara os 
cabos de energia, fazendo assim prevalecer o entendimento de que foi o autor da subtração. Afinal, tendo sido o acusado 
encontrado na posse das coisas, o ônus da prova inverte-se, cabendo a ele demonstrar a veracidade de sua alegação, o que não 
conseguiu. Neste sentido: 1. Em relação ao segundo furto. Em se tratando de crime contra o patrimônio, praticado na 
clandestinidade, o relato firme e coerente da vítima assume especial relevo, principalmente porque fez o reconhecimento dos 
objetos subtraídos e não há qualquer motivo para, falsamente, imputar à apelante a autoria. 2. Apelante que foi surpreendida na 
posse da res furtiva. Inversão do ônus da prova, cabendo-lhe justificar, de modo plausível, a licitude de estar exercendo a posse 
do produto de crime, ônus do qual não se desincumbiu. 3. Álibi frágil, duvidoso e não comprovado que leva a manutenção da 
condenação. (...) (TJTO - Apelação nº  00166186620188270000 - Relatora: Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO 
FELIPE). Assim, pode-se afirmar que a subtração dos fios aconteceu, conduta que se ajusta ao tipo do art. 155 do Código 
Penal e que o acusado foi autor do fato. Oportuno mencionar que na denúncia se atribuiu ao acusado apenas o furto dos cabos 
de energia, embora se tenha falado que ele foi flagrado na posse de um aparelho de som automotivo. Portanto, ele será julgado 
apenas em relação ao fato que lhe foi expressamente imputado na inicial. Apesar de os fios terem sido avaliados em R$ 93,00, 
conforme laudo de avaliação produzido e juntado no inquérito policial (evento 46, pp. 1/6), a conduta do acusado não preenche o 
requisitos necessários para reconhecimento do princípio da insignificância, dada a reprovabilidade de sua conduta. Afinal, neste 
caso não cabe analisar apenas o valor intrínseco das coisas, mas também o efeito causado pela subtração. Como se viu, foram 
subtraídos fios de energia elétrica, portanto o fato não atingiu apenas o patrimônio público, mas também toda a coletividade, que 
se ressentiu da falta da iluminação no local em que houve a subtração (v. laudo anexado no inquérito policial2 ). Assim decidiu a 
Corte local em situação assemelhada: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO DE CABOS ELÉTRICOS DO SISTEMA PÚBLICO DE 
ILUMINAÇÃO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA 
SENTENÇA. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STF entende que o pequeno valor da res furtiva não afasta, por si só, a 
tipicidade material do crime de furto, uma vez que devem ser analisadas as circunstâncias do fato e o reflexo da conduta do 
agente no âmbito da sociedade. 2. O Magistrado a quo levou em consideração o laudo realizado no local que atestou que não 
houve danos ao patrimônio público bem como o valor do objeto da infração avaliados em R$70,00 (setenta reais). 3. Todavia, 
aplicar o princípio da insignificância, demonstrará que o poder judiciário tutela o furto e, consequentemente, ensejará o 
desaparecimento do tipo penal em comento. (...) (TJTO - Apelação 00083728620158270000 - Relator: Desembargador LUIZ 
APARECIDO GADOTTI) Desacolho, portanto, o pedido de aplicação do princípio da insignificância. Todavia, admito a 
possibilidade de redução da pena em razão do pequeno valor das coisas e da primariedade do acusado, tal como previsto no § 
2º do art. 155 do CP. Não foi comprovada a qualificadora do inciso II no § 4º do aludido art. 155, pois os policiais que prenderam 
o acusado disseram que os fios estavam a baixa altura do chão, sendo possível retirá-los sem a necessidade de escalada. 
Também não se comprovou qualquer outra majorante prevista no § 4º mencionado. Porém, demonstrou-se que o furto aconteceu 
por volta das 21 horas, portanto é possível a admissão da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP. Destaco que o 
horário do fato foi descrito na denúncia e que o Ministério Público pediu a inclusão da majorante quando apresentou as 
alegações finais, portanto a defesa teve oportunidade de rebatê-la. Neste caso, aplica-se o disposto no art. 383 do CPP. 2.2. Do 
2º fato (resistência); Nos termos do art. 329, caput, do CP, constitui crime o fato de “opor-se à execução de ato legal, mediante 
violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”. O estatuto penal protege 
a autoridade e o prestígio da função pública, procurando resguardar os agentes do poder público da conduta de quem, mediante 
violência física ou grave ameaça, tenta impedir a execução de ato legítimo. Com isso, o Estado confere proteção à autoridade, 
pressupondo a eficiência de seus agentes e de quem lhes presta colaboração. Apurou-se na instrução, por meio dos 
depoimentos dos policiais militares e civil, que o acusado negou-se a entrar na viatura e se opôs à prisão, e, uma vez nas 
dependências da delegacia de polícia, atirou-se contra uma porta de vidro e ainda tentou quebrar as algemas. A despeito isso, 
essas condutas são impuníveis, pois se configurou a chamada resistência passiva, aquela em que inexiste comportamento 
agressivo ou ameaça contra o funcionário, não preenchendo os requisitos necessários para configurar a conduta descrita no art. 
329.3 No mesmo sentido: RESISTÊNCIA. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ATIPICIDADE. RESISTÊNCIA PASSIVA. 
SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. Para a caracterização do crime de resistência, exige-se que o agente se utilize do 
emprego de violência ou ameaça contra funcionário público ou quem lhe esteja prestando auxílio na execução de ato legal 
(resistência ativa), não bastando, para tanto, oposição sem ataque ou agressão (resistência passiva). In casu, o comportamento 
externado pelo agente durante abordagem policial (tentativa de fuga; não se deixar abordar), consistiu tão somente em 
resistência passiva, não se enquadrando na definição trazida pelo tipo penal para as elementares violência ou ameaça. 
Evidenciada a atipicidade da conduta, impõe a absolvição do denunciado. RECURSO PROVIDO.(TJ-RS - APR: 71009126996 
RS, Relator: Luis Gustavo Zanella Piccinin, Data de Julgamento: 17/02/2020, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 
09/03/2020) 3.3 Do 3º fato (desacato) Sobre desta conduta, os policiais foram ouvidos e confirmaram que o acusado proferiu as 
ofensas narradas na inicial acusatória, não existindo motivo para acreditar que quisessem prejudicar o acusado. Por outro lado, 
as testemunhas afirmaram que ele parecia estar exaltado no momento em que proferiu as ofensas, muito provavelmente em 
razão do consumo de entorpecentes, como disse no interrogatório judicial. O crime de desacato exige o dolo específico, 
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consistente na vontade de ofender, humilhar, causar vexame e menosprezar o funcionário público em razão de suas funções. 
Assim, para a caracterização do tipo penal, não basta a enunciação de palavras ofensivas proferidas em momento de raiva ou de 
exaltação, como ocorreu no caso agora analisado.  Neste termos, não demonstrado o dolo específico de ofender os funcionários 
públicos, tenho por bem afastar o reconhecimento da conduta descrita no art. 331 do Código Penal.  No mesmo sentido, 
colaciono o seguinte julgado: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ÂNIMO EXALTADO E CAPACIDADE DE 
DISCERNIMENTO ALTERADA POR EMBRIAGUEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ABSOLVIÇÃO 
QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. - O agente que, com ânimo exaltado e sob alteração de sua capacidade de 
discernimento pelo consumo de álcool ou droga, profere palavras desrespeitosas a funcionário público no exercício de sua 
função não pratica o delito de desacato, vez que ausente o elemento subjetivo do tipo. (TJ-MG - APR: 10133160035274001 MG, 
Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019) 3. DISPOSITIVO Diante do 
exposto, julgo procedente em parte a denúncia para: a) condenar ANTÔNIO VASCONCELOS MOREIRA nas reprimendas do art. 
155, §§ 1º e 2º, do Código Penal; b) absolvê-lo em relação aos crimes previstos nos art. 329 e 331 do Código Penal, com 
fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Passo à dosimetria da pena do furto. 1ª fase – Circunstâncias 
judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade peculiar ao tipo; não registra maus antecedentes 4, 
conforme certificado nos eventos 11 e 26; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas normais, pois não foram 
suficientemente avaliadas; a despeito do que alegou o órgão ministerial, não acredito que o acusado mereça maior sanção por 
ser usuário de drogas e não trabalhar, pois isso demandaria investigação por meio do serviço social; o motivo, as circunstâncias 
e as consequências da infração não prejudicam o acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; não há que se avaliar 
neste caso o comportamento de vítima. Pena-base: nenhuma circunstância desfavorece o acusado, por isso a pena será 
fixada no mínimo, ou seja, 1 ano de reclusão. 2ª fase – Atenuantes e agravantes: não há. 3ª fase – Causas de diminuição: a 
pena será reduzida em 2/3, em decorrência do que prevê o § 2º do art. 155 do CP e levando em conta o pequeno valor dos fios 
subtraídos, passando para 4 meses de reclusão. Destaco que o acusado responde a outros processos (v. evento 26), não 
parecendo suficiente a aplicação apenas da multa ou a conversão da reclusão em detenção, pois isso poderia consistir em 
estímulo para a reiteração criminosa. Causas de aumento de pena: a pena já reduzida será aumentada de 1/3, pela causa 
prevista no § 1º do mesmo art. 155. Pena definitiva: Fica assim estabelecida a pena definitiva em 5 meses e 10 dias reclusão. 
Fixo proporcionalmente a multa em 5 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial e local de 
cumprimento da pena: a sanção deve ser cumprida em regime inicial aberto, em razão pena aplicada, com lugar de cumprimento 
a ser fixado pelo juízo da execução. Sursis: preferível a substituição. Substituição da pena: entendo possível a substituição da 
pena, por uma restritivas de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, na forma a ser definida pelo juízo da 
execução. Recurso: concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois o regime aplicado e a substituição feita são 
incompatíveis com a prisão. Direitos políticos: os direitos políticos do acusado ficarão suspensos durante o  cumprimento da 
reprimenda (art. 15, inciso III, da Constituição Federal).  Custas processuais: isento o acusado do pagamento das custas 
processuais, com  fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.2862001.  Reparação mínima do dano: os objetos foram 
recuperados, portanto não há valor a ser fixado. Outros efeitos da condenação, fiança etc.: nada há que se decidir.  Disposições 
finais: o processo deverá ser encaminhado à SECRIM para a intimação do acusado e demais providências previstas no Manual 
de  Procedimentos Criminais do Tocantins. Palmas - TO, 3/2/2021. RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, 
aos 25/03/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00096244620198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: MARIZI BATISTA E SILVA e MARCELO ARRUDA VERAS 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) MARIZI BATISTA E SILVA?, brasileira, união estável, do lar, nascida aos 09 de outubro de 1989, natural 
de Almas-TO, portadora do RG no 807.130SSP/TO (2ª via), inscrita no CPF no 012.178.901-22, filha de Osmar do Santos Batista 
e Leanira Pereira da Silva, residente na Rua 36, Quadra 93, Lote 09, Jardim Aureny I, Palmas - TO, atualmente em local incerto 
e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0009624-46.2019.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: " 1-RELATÓRIO O Ministério Público denunciou  MARCELO 
ARRUDA VERAS,  brasileiro, solteiro, jardineiro, nascido em 31 de janeiro de 1987, natural de Colinas do Tocantins-TO, filho de 
Francisco de Aquino Rodrigues Veras e Francisca Clautilde Arruda Veras, portador do RG no 389.387 SSP/TO (2ª via), inscrito 
no CPF no 023.728.181-39 e MARIZI BATISTA DA SILVA, brasileira, união estável, do lar, nascida em 09 de outubro de 1989, 
natural de Almas-TO, filha de Osmar do Santos Batista e Leanira Pereira da Silva, portadora do RG no 807.130 SSP/TO (2ª via), 
inscrita no CPF no 012.178.901-22,1  com base nos seguintes fatos: Consta dos Autos de Inquérito Policial que na data de 26 de 
novembro de 2018, no período da madrugada, no estabelecimento comercial denominado “Sottilê Schut”, localizado na Quadra 
104 Sul, Alameda Jardins, Plano Diretor desta Capital, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, agindo 
voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, subtraíram para si: 05 pares de calçados, marca Schutz; e 01 
aparelho telefônico celular, marca Samsung (conforme declarações da representante da empresa vítima, Boletim de Ocorrência 
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e imagens do sistema de monitoramento por câmeras do estabelecimento anexados aos eventos 1 dos Autos de IP). Por ocasião 
dos fatos, na data, horário e local acima descritos, portanto, durante o repouso noturno, os denunciados passavam em frente ao 
estabelecimento comercial vítima e, após perceberam que o local se encontrava desprovido de vigilância, decidiram adentrá-lo 
para praticar furto. Extrai-se do feito que os inculpados, visando concretizar seus intentos criminosos, forçaram a porta de 
entrada da loja e conseguiram ter acesso ao interior daquele estabelecimento. Já nas dependências da empresa vítima, os 
denunciados furtaram 05 pares de sandálias e 01 aparelho de telefone celular. Na posse das reses furtivas os denunciados 
empreenderam fuga. A ação criminosa ficou registrada no sistema de monitoramento por câmeras da empresa vítima. Os fatos 
foram levados ao conhecimento da Autoridade Policial competente, que após visualizar as imagens, identificou os autores do 
crime, os quais foram localizados e interrogados, confessando a autoria delitiva. Destarte, materialidade e autoria delitiva 
devidamente demonstradas, pelas imagens do sistema de monitoramento, confissão e demais provas coligidas aos Autos de IP. 
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia MARCELO 
ARRUDA VERAS e MARIZI BATISTA E SILVA, já devidamente qualificados, como incursos nas penas do crime tipificado ao 
artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal brasileiro. Requer, seja a presente autuada e recebida, determinando-se a 
citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-se à designação de dia e 
hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo 
o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal.  Requer, ainda, seja 
fixado em sentença valor mínimo reparatório para a empresa vítima, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo 
Penal, devendo o representante daquela ser intimado para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo constar do 
mandado de intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais prejuízos 
derivados das condutas ilícitas ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP. A denúncia foi oferecida em 08/03/2019 e 
recebida em 09/03/2019  (evento 4). Os acusados foram citados e apresentaram resposta por meio do mesmo defensor público 
(eventos 21 e 40). Por meio da decisão do evento 43 , o recebimento da denúncia foi ratificado. No evento 146 foi anexada 
certidão de óbito de MARCELO. Na audiência de instrução, que ocorreu nesta data, foram ouvidas as seguintes pessoas: JETER 
AIRES RODRIGUES e LUCIMELIA HIRANO SILVA. Em suas alegações finais orais, o órgão do Ministério Público pediu a 
condenação de MARIZI, com a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas e repouso noturno, bem assim o 
reconhecimento de sua má conduta social e a aplicação da pena reparatória. Pediu ainda a extinção de punibilidade de 
MARCELO em razão de seu falecimento (evento 146). A defesa, também de forma oral, resignou-se com a condenação de 
MARIZI, porém sem a admissão da qualificadora de rompimento de obstáculo e da causa de aumento de repouso noturno. Pediu 
ainda o reconhecimento do furto privilegiado e a atenuante da confissão. Outrossim, reiterou o pedido de extinção da punibilidade 
de MARCELO (evento 146)... Assim estabelecidos os fatos, passo ao exame do mérito, relativamente a MARIZI. A materialidade 
do fato ficou devidamente comprovada, conforme se extrai  do acervo probatório produzido, especificamente boletim de 
ocorrência registrado e as imagens anexadas ao Inquérito Policial (evento 04, autos nº 00029748020198272729) comprovando-
se que os fatos aconteceram. A autoria também é induvidosa. Apesar de não ser ouvidos na fase judicial, os acusados foram 
ouvidos na delegacia, e naquela oportunidade confirmaram a autoria delitiva...Diante do exposto: a) julgo extinta a punibilidade 
de MARCELO ARRUDA VERAS , com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal; b) julgo procedente a denúncia para 
condenar a acusada MARIZI BATISTA E SILVA , nas sanções do art. 155, §1º,  §4º, IV ambos do Código Penal.  3.1. Passo a 
dosagem da pena da acusada. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): a acusada agiu com culpabilidade 
normal para o tipo; não registra maus antecedentes, conforme certificado no evento 102; sua personalidade e conduta social 
devem ser consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da 
infração não prejudicam a acusada, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu 
para a prática do ato criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: tendo em vista que não há 
circunstâncias judiciais desfavoráveis , aplico a pena-base no mínimo legal,  2 anos de reclusão. 2ª fase. Atenuantes: a acusada 
confessou a autoria do fato, extrajudicialmente,  por isso a pena poderia ser atenuada em 4 meses. Diante do que prevê a 
súmula 231 do STJ, a pena permanece inalterada.3 Agravantes: não há. 3ª Fase. Causas de diminuição de pena: não há. 
Causas de aumento de pena: presente a causa de aumento do § 1º do art. 155 do Código Penal, por isso a pena será 
aumentada em 1/3; Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva de MARIZI em 2 anos e 8 meses de reclusão. Multa: Fixo 
proporcionalmente a multa em 15 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: diante da quantidade de 
pena aplicada, determino que seja cumprida inicialmente em regime aberto. O local será definido pelo juízo da execução. Sursis 
e substituição da pena: entendo cabível a substituição da pena, por duas restritivas de direitos, como disposto no § 2º do art. 44 
do Código Penal, a serem especificadas pelo juízo da execução, a saber: a) prestação de serviços à comunidade; b) limitação de 
fim de semana. Recurso: concedo à acusada o direito de recorrer em liberdade, diante da incompatibilidade da prisão com a 
quantidade de pena aplicada e com a  substituição realizada. Direitos políticos: os direitos políticos da acusada ficarão 
suspensos durante o cumprimento da reprimenda (art. 15, inciso III, da Constituição Federal). Custas processuais: isento a 
acusada do pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Valor mínimo 
da reparação do dano: de acordo com o apurado na instrução e com o que foi anexado no evento 147, fixo o valor de R $ 
1.200,00 como reparação mínima do dano. Intimem-se os representantes das partes por meio do sistema e-Proc/TJTO. Feito 
isso, remeta-se o processo à SECRIM, para acompanhar o eventual trânsito em julgado desta sentença. RAFAEL GONCALVES 
DE PAULA- Juiz de Direito." Palmas, aos 25/03/2021. Eu, HERICÉLIA DA SILVA AGUIAR BORGES, digitei e subscrevo. 
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Juizado especial cível e criminal - taquaralto 

Intimações aos advogados 
 
Autos: 0055514-08.2019.8.27.2729   Chave: 575664457719 
Requerente:  SUSANA VIEIRA MARTINS 
Advogado(a):  Ivana Gabriela Carvalho Fernandes Beraldo – OAB/ TO6905   
1º Requerido(a):  COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO 
Advogado(a):  Feliciano Lyra Moura, OAB/ TO5611A   
2º Requerido(a): BANCO ITAUCARD S.A. 
Advogado(a): Henrique José Parada Simão - OAB/SP 221.386 
INTIAMAÇÃO 1: Fica intimada a parte requerida da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16/04/2021 
16:00h, que realizará de forma virtual. Para acessar a sala de reunião, a parte deverá acessar o link: 
https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login Após clicar neste link, deverá acessar o campo escrito “Join with browser”, em seguida 
digitar os seguintes dados: Conference ID: 243 Senha:123456 Seu nome no último campo..  Palmas, 23/03/2021. Sebastião 
Rodrigues Tavares – Técnico Judiciário. 
INTIMAÇÃO 2: Em virtude da implantação do sistema eletrônico de processos e-Proc, fica o Causídico: Dr. Henrique José 
Parada Simão - OAB/SP 221.386 intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, realizar seu cadastro junto ao sistema retro 
mencionado, conforme regulamento instituído pela Portaria 116 de 2011, com fito de receber as intimações do processo acima 
descrito, vez que foi pedido exclusividade das notificações. Palmas,23 de março de 2021. Sebastião Rodrigues Tavares – 
Técnico Judiciário de 1ª Instância. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50352387520138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado W.B.DE SOUZA-ME. CNPJ/CPF nº 05.914.675/0001-60 , 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00296581820148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EDINILSON BERNARDES DA SILVA. CNPJ/CPF nº 778.448.661-
87, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00397906620168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ANTONIO FRANCISCO ROCHA SILVA. CNPJ/CPF nº 
470.358.543-04, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00196873820168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado MARIA DO SOCORRO MATOS DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF nº 
253.821.441-68 , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00104649520158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado HELOISA MARIA TEODORO CUNHA. CNPJ/CPF nº 081.363.352-
49  , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00197344120188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO. CNPJ/CPF nº 
776.315.101-30, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00201224120188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JOSE RAIMUNDO DIAS DOURADO. CNPJ/CPF nº 039.716.451-
35 , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00221931620188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CLAUDIO RODRIGUES BRASIL. CNPJ/CPF nº 462.526.302-68, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50268776920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RAMILTON LOPES DE CARVALHO. CNPJ/CPF nº 843.135.011-
34, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00147929720178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado EDNA BENVINDO DE SOUZA. CNPJ/CPF nº 08.247.501/0001-89, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00307883820178272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado VALDINEZ MOTA DE SOUSA SILVA. CNPJ/CPF nº 871.476.701-
59 , INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos 
que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00317405120168272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado DOMINGOS ALVES DOS SANTOS. CNPJ/CPF nº 285.673.741-20, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00367865020188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado ANTONIO BARROS DE MOURA. CNPJ/CPF nº 324.016.711-53 , 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00340596020148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado RAIMUNDO ALVES DE OLIVEIRA. CNPJ/CPF nº 300.804.871-49 , 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOCY GONCALVES DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 22501991320, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc – 00516661320198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190033958, inscrita em 06/03/2017, 
referente ao IPTU, 20190033959, inscrita em 04/01/2019, referente ao IIPTU – REV, 20190033960, inscrita em 06/03/2017, 
referente ao IPTU, 20190033961, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU – REV, 20190033962, inscrita em 06/03/2017, 
referente ao IPTU, 20190033963, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU – REV, 20190033964, inscrita em 06/03/2017, 
referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.411,08 (Quatro Mil e 
Quatrocentos e Onze Reais e Oito Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: INFOTEC COM PROD DE INFORMÁTICA LTDA, CPF/CNPJ: 
04984427000122; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50343649020138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
J-2147/2012, datada(s) de 04/07/2012, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.093,98(dois mil noventa e tres reais e noventa e oito centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MARIA CLARA MOREIRA GUIMARAES, CPF/CNPJ: 03527502190; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50371752320138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130024479 e 
20130024480, datada(s) de 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC e TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 740,80(setescentos e quarenta reais e oitenta centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
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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 que atue perante a Central de Execuções 
Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: MAURICIO BONANI, CPF/CNPJ: 09795532880; por estarem atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc – 00001672920158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029035, datada(s) de 04/01/2012, referente 
ao TLF; 20140029036, datada(s) de 08/01/2013, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 1.284,85 (Um Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta e Cinco Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a 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 que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VLL OPTICAS LTDA, CPF/CNPJ: 17393379000140, e do sócio coobrigado: 
GABRIEL MEIRELES DE ASSIS, CPF/CNPJ: 06392416625, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00302707720198272729, que lhe 
move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-1533/2019, datada(s) de 09/04/2019, referente a tributos e acessórios; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 14.516,94 (quatorze mil quinhentos e dezesseis reais e noventa e 
quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do SÓCIO: GILVAN LOPES DOS SANTOS, CPF/CNPJ: 99377500249; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00001976420158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029066, datada(s) de 
04/01/2012, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 595,11 (Quinhentos e 
Noventa e Cinco Reais e Onze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: CRUVINEL & SILVA LTDA, CPF/CNPJ: 15393666000124; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00007151520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180010469, datada(s) de 
21/06/2018, referente ao ISS-AF-NL; 20180010475, datada(s) de 21/06/2018, referente ao ISS-AF-NL; 20180010476, 
datada(s) de 06/03/2017, referente ao TLF; 20180010477, datada(s) de 31/01/2018, referente ao ISS-NFSE-RF; cujo valor até 
a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.666,09 (Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Nove 
Centavos),  que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: GARDENE CONCEICAO DE SOUSA, CPF/CNPJ: 03789343170; por 
estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00010737720198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180010700, datada(s) 
de 06/03/2017, referente ao IPTU; 20180010701, datada(s) de 04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.464,46 (três Mil e quatrocentos e Sessenta e quatro Reais e quarenta e 
seis Centavos),  que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: POINT 21 BAR E RESTAURANTE - EIRELI, CPF/CNPJ: 
20369049000123; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00010624820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20170018290, datada(s) de : 24/02/2017, referente ao MUL-POST; 20170018291, datada(s) de 06/03/2017, referente ao ISS-
NFSE; 20180010664, datada(s) de 04/10/2018, referente ao TLF; 20180010665, datada(s) de 04/10/2018, referente ao TLS; 
cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.879,73 (Dois Mil e Oitocentos e Setenta e Nove 
Reais e Setenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: MARIA RAIMUNDA DOS SANTOS LUIZ, CPF/CNPJ: 66315212115; 
por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4929 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021 29 

 

 
 

FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00012910820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180010763, datada(s) 
de  06/03/2017, referente ao IPTU; 20180010764, datada(s) de 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.215,80 (Dois Mil e Duzentos e Quinze Reais e Oitenta Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos SÓCIOS: JOAO ELIAS MACEDO RAMALHO, CPF/CNPJ: 27907139287 e 
JOELMARA FERNANDES MACEDO, CPF/CNPJ: 04069710132; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00013997620158272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 
pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140029330, datada(s) de  04/01/2012, referente ao 
TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 894,40 (Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e 
Quarenta Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: VIRTUAL BRASIL ON LINEX LTDA, CNPJ/CPF: 14277293000163, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00396485720198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). º J-4139/2017, inscrita em 
13/07/2017, referente a tributos e acessórios; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
21.394,64 (vinte e um mil trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
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 que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ESPÓLIO DE CLEONIS SIQUEIRA CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 
25113690104; por estarem atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00024845820198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180011142, datada(s) de  22/07/2016, referente ao IPTU; 20180011143, datada(s) de  22/07/2016, referente ao COSIP; 
20180011144, datada(s) de  04/10/2018, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.203,41 (Dois Mil e Duzentos e Três Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
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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 que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: GUSTAVO ARAÚJO ADRIANO, CPF/CNPJ: 02280971186; por estarem 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00038252220198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180015376, datada(s) de  
25/04/2018, referente ao ITBI; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.909,95 (Dois Mil e 
Novecentos e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: LENILMA PEREIRA DE SOUZA, CPF/CNPJ: 835.125.001-53; por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônico - e-Proc – 00497001520198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 
5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190029672, inscrita em 24/05/2019, 
referente ao IPTU, 20190029673, inscrita em 24/05/2019, referente ao IPTU - REV, 20190029674, inscrita em 04/01/2019, 
referente ao COSIP, 20190029675, inscrita em 04/01/2019, referente ao TXS-COLIXO; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 2.286,41 (Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Um Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a 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 que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do EXECUTADO: WASHINGTON FERNANDES MOREIRA, CPF/CNPJ: 03576311610; 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00540045720198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190030337, inscrita 
em 06/03/2017, referente ao IPTU, 20190030338, inscrita em 06/03/2017, referente a IPTU, 20190030339, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP, 20190030340, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP, 20190030341, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU - REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.825,65 (Dois 
Mil e Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 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 que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0010327-74.2019.8.27.2729  , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de RAIMUNDO 
PEREIRA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 194.119.281-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... ISTO POSTO, nos termos dos 
fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O 
PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de 
mérito pela perda superveniente do objeto da demanda) 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 DISPENSADA do prévio recolhimento dos emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem 
custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve 
manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada.  Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do 
valor da dívida ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0003210-32.2019.8.27.2729   , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de SILVANA 
GOMES DA SILVA, CNPJ/CPF nº 024.285.171-12, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: ISTO POSTO, nos termos dos fundamentos acima alinhavados, e com fulcro no artigo 485, inciso 
VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em razão da 
ausência do interesse de agir (inutilidade do provimento de mérito pela perda superveniente do objeto da demanda) 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 DISPENSADA do prévio recolhimento dos 
emolumentos, ante a extinção do feito sem resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 
da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve manifestação nos autos de eventual patrono da parte 
executada. EXPEÇA-SE o respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada para o levantamento do montante no valor de 
R$ 1.200,56 (um mil e duzentos reais e cinquenta e seis centavos), com seu respectivo rendimento, constrito no evento 17. 
Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, em razão do valor da dívida ativa, porquanto inferior a 500 (quinhentos) 
salários mínimos, art. 496, § 3º, II, do CPC. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em 
julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo 
sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5001506-89.2002.8.27.2729  , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de PEREIRA IND 
REP IMP EXP COM PROD ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ/CPF nº 04626431000119, bem como do(s) seu(s) sócio(s) 
FRANCISCO DE SOUZA CPF- 646.383.673-72 e SARAH DE SOUSA REIS PEREIRA CPF: 79508197153 sendo o mesmo para 
INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 61 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso 
II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. EXPEÇA-SE o 
respectivo Alvará Judicial em favor da parte executada SARAH DE SOUSA REIS PEREIRA para o levantamento do montante no 
valor de R$ 632,31 (seiscentos e trinta e dois reais e trinta e um centavos), com seu respectivo rendimento, constrito no evento 
58. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0044074-83.2017.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de TEREZINO 
DEOLINO PEREIRA, CNPJ/CPF nº 905.020.351-53, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-
se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 36 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 
924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo 
constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via 
SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente e, no caso de 
ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia 
sobre bem imóvel, oficie-se ao SRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no 
âmbito administrativo - evento 30 INF3. 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. INTIMO. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, 
data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0042246-86.2016.8.27.2729 , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LUIS 
FERNANDO DIOGENES RODRIGUES, CNPJ/CPF nº 031.613.541-09, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 73 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro 
nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data 
certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0051543-15.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de HERBERTH 
CARVALHO DE ALMEIDA, CNPJ/CPF nº 081.273.441-68, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “ANTE O EXPOSTO, 
estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo 
Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte 
executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0002765-14.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de GERVAZIO 
RODRIGUES FILHO, CNPJ/CPF nº 909.894.221-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 20 dos autos em epígrafe, 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 Código de Processo Civil. 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 
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ficará DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste 
feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5000072-07.1998.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LEMA 
CONSTRUTORA LTDA. ME, CNPJ/CPF nº  25007337000151, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar 
ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 70 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... “Ante o exposto, 
com fundamentos acima alinhavados,  com fulcro no art. art. 40, § 4º da Lei 6.830/80 e Súmula 314 do STJ, reconheço 
a PRESCRIÇÃO   INTERCORRENTE do crédito tributário descrito nas CDAM que instruem a inicial, e, por conseguinte,   
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II e art. 924, V, ambos do CPC. 
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 DISPENSADA do prévio recolhimento dos 
emolumentos, ante a extinção do feito com resolução de mérito. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 
da Lei 6.830/80. Sem honorários. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos d art. 496, § 3º, do CPC. 
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. INTIMO. Cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0038144-50.2018.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de LUCIANA 
MARCELINA COIMBRA, CNPJ/CPF nº 09343095000110, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência 
do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, 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 Código de Processo Civil. 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 DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste 
feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intimo. Cumpra-se. Palmas - TO, data certificada pelo sistema e-proc. Palmas, data certificada pelo 
sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0047843-31.2019.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de MARLENE 
CAMPOS SOUSA, CNPJ/CPF nº 455.366.431-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 9 dos autos em epígrafe, 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 Código de Processo Civil. 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 DISPENSADA do prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada, em razão da extinção deste 
feito sem resolução de mérito. Sem custas e sem honorários. Após o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e 
arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL 
DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5002790-88.2009.8.27.2729, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de MARIA 
GENEROSA BATISTA DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 285.679.001-15 , sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
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atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 64 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "(...)  ANTE O EXPOSTO, DECLARO, de ofício, a nulidade da CDA nº J-1150/2008, 
razão pela qual julgo o presente feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo 
Civil. Sem custas, por ser a Exequente isenta, nos termos do Art. 39 da Lei 6.830/80. Sem honorários, uma vez que não houve 
manifestação nos autos de eventual patrono da parte executada.  Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, visto que 
determina a extinção do processo sem julgamento de mérito. 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. Palmas - 
TO, data certificada pelo sistema e-proc. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 0043135-06.2017.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de JOSE BENIGNO 
COSTA, CNPJ/CPF nº  534.467.808-82, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 
925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito administrativo.  Havendo renúncia ao 
prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os 
autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO 
CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5035475-12.2013.8.27.2729   , proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de  P & L 
COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA, CNPJ/CPF nº 05483835000163 e do(s) seu(s) sócio(s) ANTONIA IRACILDA DE LIMA 
PESSOA CPF: 169.787.078-30 e JOSE PESSOA SOBRINHO CPF: 283.204.171-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 98 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"... “ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos 
do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 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 Custas pela parte executada. Honorários quitados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, 
certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, 
data certificada pelo sistema. Palmas, data certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo: 15 (quinze) dias O Magistrado, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas, processam os 
autos de Execução Fiscal nº 5004261-37.2012.8.27.2729  , proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de RONEY 
CARVALHO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 773.911.441-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 65 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: "(...) ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. 
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 Custas pela parte executada. Honorários já foram pagos no âmbito 
administrativo.  Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as 
baixas necessárias e arquivem-se os autos. Intime-se e cumpra-se. Palmas, data certificada pelo sistema. Palmas, data 
certificada pelo sistema. GIL DE ARAÚJO CORRÊA Juiz de Direito. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de maio de 2020. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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PORTO NACIONAL 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
CURATELA Nº 0004241-29.2020.8.27.2737/TO 
REQUERENTE: MARIA JOSINA DA COSTA GOMES 
INTERDITADO: LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS 
EDITAL Nº 2414176 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS - I PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS AUTOS Nº: 0004241-29.2020.8.27.2737 requerida por MARIA JOSINA DA 
COSTA GOMES, decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE LEONARDA GONÇALVES DOS SANTOS, NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  MARIA JOSINA DA COSTA GOMES COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 , INCISO I DO 
CÓDIGO CIVIL, PARA ATOS NEGOCIAIS E DE GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS (ART.755, §3º DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A 
INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. 
PRESTE-SE COMPROMISSO NA FORMA DO ART. 759 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALECENDO O(A) 
INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE 
CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) 
INTERDITADO(A). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 09 DE DEZEMBRO DE 202020. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - 
JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na 
forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 23/03/2021, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, 
Rosana Cardoso Maia- Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0012047-18.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: LUZIMAR LOPES GUIMARAES 
INTERDITADO: BENERVAL DOS SANTOS 
RÉU: MARIA LEILA PEREIRA DA SILVA LOPES 
EDITAL Nº 2415024 
EDITAL DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA de BENERVAL DOS SANTOS - I PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA 
de  BENERVAL DOS SANTOS, AUTOS Nº:0012047-18.2020.8.27.2737, requerida por LUZIMAR LOPES GUIMARAES , 
conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISSO, HOMOLOGO O RECONHECIMENTO DO PEDIDO E 
DETERMINO A SUBSTITUIÇÃO DA CURADORA MARIA LEILA PEREIRA DA SILVA, NOMEADA AO INTERDITADO - 
BENERVAL DOS SANTOS - A SER EXERCIDO PELO SENHOR LUZIMAR LOPES GUIMARÃES. AVERBE-SE A PRESENTE 
SENTENÇA NO CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO REGISTRO DE INTERDIÇÃO, SERVINDO 
ESTA DE MANDADO. CERTIFICADA A AVERBAÇÃO, PRESTE COMPROMISSO EM CINCO DIAS, EM LIVRO PRÓPRIO NA 
FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM 
CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA 
NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS 
VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA 
INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.755 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 02 DE DEZEMBRO DE 2020. (A) 
HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, 23/03/2021, Cartório de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia- Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA -
Juíza de Direito. 
 
INTERDIÇÃO Nº 0000058-15.2020.8.27.2737/TO 
AUTOR: ADELINA FARIAS DE SOUZA 
RÉU: JOSE MARTINS DE SOUZA 
EDITAL Nº 2435929 
EDITAL DE INTERDIÇÃO de JOSE MARTINS DE SOUZA – I PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc... FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de JOSE MARTINS DE SOUZA AUTOS Nº: 0000058-15.2020.8.27.2737 requerida por ADELINA FARIAS DE SOUZA decretou 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4929 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE MARÇO DE 2021 36 

 

 
 

a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O 
PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE JOSE MARTINS DE SOUZA NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA DE  
ADELINA FARIAS DE SOUZA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767, inciso I DO CÓDIGO CIVIL. PARA ATOS NEGOCIAIS E DE 
GESTÃO. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 
(ART.755, §§3º DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. 
(ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO 
NA FORMA DO ARTIGO 759 DO CPC. FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER 
EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA 
CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 15 DE 
MARÇO DE 2021. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de 
Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES 
PEDREIRA - Juíza de Direito. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 
Sentenças 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0004471-33.2018.8.27.2740/TO 
AUTOR: IRAN DOS SANTOS MARTINS 
RÉU: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 
SENTENÇA 
Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA com requerimento de auxílio doença ajuizada por IRAN DOS SANTOS MARTINS, em face 
do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. Nada obstante o 
ajuizamento da demanda, a parte autora desistiu do feito, evento 50. É o relatório. Decido. É cediço que o juiz não resolverá o 
mérito quando, dentre outras hipóteses, homologar a desistência da ação, que oferecida a contestação, o autor não poderá, sem 
o consentimento do réu, desistir da ação e que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença (art. 485, VIII e §§ 3º 
3 4º, CPC). In casu, nada impede a homologação da desistência, notadamente diante da manifestação expressa da parte 
requerente neste sentido e da anuência da parte demandada, evento 59. Ante o exposto, na forma do art. 485, VIII, CPC, 
homologo a desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Custas pela parte autora, 
nos termos do artigo 90 do CPC, as quais suspendo, pelo prazo de cinco anos, conforme inteligência do art. 98, §§2º e 3º do 
CPC, em razão da gratuidade da justiça. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos observando as formalidades de praxe. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Tocantinópolis/TO, data certificada pelo sistema. Documento eletrônico assinado 
por CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 2056998v2 e do código 
CRC eb1849d4. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Data e Hora: 
27/1/2021, às 19:45:35 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO REPONDENDO PELA ÚNICA VARA CÍVEL 
DESTA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À PRAÇA PE. JOSIMO – RUA RAIMUNDO PINTO, 
S/Nº, CENTRO, WANDERLÂNDIA/TO, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de citação 
virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de 
EXECUÇÃO FISCAL autuada sob o nº 0002088-45.2019.827.2741, proposta pela A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em 
desfavor de ESTÂNCIA SÃO DOMINGOS COM. DE ÁGUA COCO LTDA ME - ESPÓLIO - ÁGUA DE COCO SEREIA, sendo o 
presente, para CITAÇÃO a parte executada ESTÂNCIA SÃO DOMINGOS COM. DE ÁGUA COCO LTDA ME - ESPÓLIO - 
ÁGUA DE COCO SEREIA, inscrita no CNPJ nº 09.319.927/0001-63, na pessoa de seu sócio solidário: BENEDITO PINTO NETO 
DE FARIA, inscrito no CPF Nº 394.096.941-91, para que fique ciente do teor da petição inicial, evento 1, bem como, para que no 
prazo de 05(cinco) dias, pagar o valor da dívida, devidamente atualizada, com os acréscimos legais ou garantir a execução com 
a INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. Advertindo-os (a) que poderão, querendo, oferecer embargos no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da intimação da penhora. Não pago o débito nem garantida à execução, o Oficial de Justiça fará 
a PENHORA de bens do devedor, procedendo-se, desde logo, à AVALIAÇÃO, devendo o valor constar no termo ou auto de 
penhora. Caso a devedora esteja se ocultando do domicílio, proceda se ao ARRESTO de bens. Devendo ser feita 
a intimação do cônjuge da parte devedora, se tiver, caso a constrição recaia sobre bens imóveis, registrando-se na Serventia 
Extrajudicial competente. Em caso de pagamento imediato da dívida, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por 
cento). EXPEÇA-SE edital com prazo de 30 (trinta) dias, o qual deverá ser PUBLICADO uma única vez no Diário da Justiça, 
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fluindo o prazo para contestar a partir da publicação. Tudo em conformidade com os despachos evento 4, 15 e 26. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e um. Eu, Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível, que digitei e subscrevi. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PARAÍSO DO TOCANTINS 

1ª Vara Cível 
  

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0001849-76.2016.8.27.2731/TO 
AUTOR: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. 
RÉU: EDMAR MARTINS VIEIRA 

EDITAL Nº 2145721 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA 
PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 

Prazo: 10 (dez) dias – Decreto lei nº 3.365/41 
 ORIGEM: Processo nº: 0001849-76.2016.8.27.2731;Chave do Processo: 502727147716; Natureza da Ação: Ação de 
Constituição de Servidão Administrativa Fundada em Declaração de Utilidade Pública com pedido Liminar de Imissão na Posse; 
Valor da Causa: R$11.004,72; Autor/Exequente: BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S/A; Adv. Exequente: Dr. 
Cristiano Amaro Rodrigues – OAB/MG nº 84933; Executado: EDMAR MARTINS VIEIRA. Adv. Executado: Dr. Luis Fernando 
Milhomem Martins – OAB/TO nº 007788. OBJETIVO/FINALIDADE(S): INTIMAR A(O)(S) TERCEIRO(S) INTERESSADO(S), 
 para no PRAZO DE DEZ(10) DIAS, caso queira(m), IMPUGNAR(EM) o levantamento dos valores depositados pela autora e 
rendimentos, conforme comprovantes contidos no evento  destes autos. Bem como, para que tome(m) conhecimento 
da SENTENÇA proferida nos autos acima descritos, contida no EVENTO 104, as partes são legítimas e bem representadas, não 
havendo menores e nem incapazes, a justificar e exigir a presença e manifestação do Ministério Público. 
DISPOSITIVO/CONCLUSÃO: 3.1 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido nesta ação de instituição de servidão 
administrativa e condeno a autora expropriante BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. (CNPJ: 
20.223.016/0001-70) a pagar ao réu expropriado, em face da servidão administrativa, a título de indenização, o valor de 
R$22.763,87 (vinte e dois mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e sete centavos), quantia essa datada de 22-03-2018, 
da qual deverão ser deduzidos o valor do depósito inicial que já é do expropriado (R$11.004,72, em 11.04.2016), depósito inicial 
que deve ser corrigido pelo INPC-IBGE até a data de 22/03/2018, para acharse o valor a maior ou diferença que a parte autora 
deve mais pagar ao expropriado/réu - depositar em juízo; 3.2 Correção monetária. Tal quantia deverá ser corrigida 
monetariamente pelo índice INPC-IBGE, pois que a Lei 8.177/91 extinguiu os índices oficiais aferidores da inflação até então 
empregados, mantendo, porém, a divulgação do INPC pelo IBGE, fundação integrante da administração indireta federal (art. 37, 
“caput”, CF), que deverá ser aplicado nas contas de atualização de débitos expropriatórios, a partir de 27/12/1999 (STJ – 1ª 
Turma, REsp 41.374-5-SP, j. 1.6.94, DJU 1.8.94, p. 18.593) desde a data da imissão de posse a autora até a data do efetivo 
pagamento da indenização fixada neste decisum, por parte do expropriante autor; 3.3 Juros Compensatórios. Sobre tal quantia 
incidirão juros compensatórios de 12% ao ano (Súmulas 618 STF e 110 do TFR; RT 546/23; RTFR 92/156), a partir da imissão 
da posse (Súmulas 69, 113 e 114 do STJ; STF-RTJ 86/356), sobre a diferença a pagar, mercê da quantia prévia depositada na 
imissão provisória, corrigidos monetariamente ambos os valores como aliás já determinado no ítem 1 desta parte conclusiva da 
sentença; (Súmula 114 STJ; STF-RTJ 54/349, RDA 104/224), sendo devidos até o efetivo pagamento do preço determinado pelo 
Município expropriante ao expropriado réu ou até a data do depósito do preço (STJ–RSTJ 16/305; STF-RTJ 123/1158). Segundo 
a jurisprudência assentada no STJ, a Medida Provisória 1.577/97, que reduziu a taxa dos juros compensatórios em 
desapropriação de 12% para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre 11.06.1997, quando foi editada, até 
13.09.2001, quando foi publicada a decisão liminar do STF na ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da expressão 'de até seis 
por cento ao ano', do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela referida MP. Nos demais períodos, a taxa dos 
juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, como prevê a súmula 618/STF" (REsp 1.111.829/SP, Rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, DJe de 25.05.09, submetido ao regime dos recursos repetitivos do artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ nº 
08/2008. Nessa linha, foi editada a Súmula 408/STJ, de seguinte teor: "nas ações de desapropriação, os juros compensatórios 
incidentes após a Medida Provisória n. 1.577, de 11/06/1997, devem ser fixados em 6% ao ano até 13/09/2001 e, a partir de 
então, em 12% ao ano, na forma da Súmula n. 618 do Supremo Tribunal Federal" (DJe 24/11/2009). Segundo jurisprudência 
assentada por ambas as Turmas da 1ª Seção, os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da 
expedição do precatório original. Tal entendimento está agora também confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a redação 
dada pela EC 62/09; 3.4 Juros Moratórios. Cumulativamente (Súmulas 12 e 102 STJ), incidirá também juros moratórios pela 
perda da disponibilidade dos bens e do prejuízo (RT 546/24) a taxa de 6% ao ano, com incidência dos juros moratórios sobre os 
compensatórios, que não constitui anatocismo vedado em lei (Súmula 102/STJ), afastada a incidência da Súmula 70 do STJ, a 
partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, ou seja, os juros moratórios somente 
incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, 
introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia "1º 
de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". É o que 
está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por súmula 
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vinculante (Enunciado 17); 3.4 Juros Moratórios. Cumulativamente (Súmulas 12 e 102 STJ), incidirá também juros moratórios 
pela perda da disponibilidade dos bens e do prejuízo (RT 546/24) a taxa de 6% ao ano, com incidência dos juros moratórios 
sobre os compensatórios, que não constitui anatocismo vedado em lei (Súmula 102/STJ), afastada a incidência da Súmula 70 do 
STJ, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, ou seja, os juros moratórios 
somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional. Conforme prescreve o art. 15-B do Decreto-lei 
3.365/41, introduzido pela Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é 
o dia "1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição". 
É o que está assentado na jurisprudência da 1ª Seção do STJ, em orientação compatível com a firmada pelo STF, inclusive por 
súmula vinculante (Enunciado 17); 3.6 Verba honorária a ser paga pela parte autora ao advogado dos expropriados réus, que 
arbitro no valor de 5% (cinco por cento) sobre a diferença entre a indenização fixada nesta sentença e a oferta/depósito inicial (§ 
1º, art. 27, Dec.Lei 3.365/41), ou seja, 5% sobre R$11.759,15, a ser corrigida monetariamente pelo índice do INPC-IBGE e mais 
juros de mora de 12% ao ano, contados da data da imissão e posse, como aliás já especificado no item 1 desta parte dispositiva 
da sentença (Súmula 141, STJ) inclusive incluindo-se no cálculo as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios 
devidamente corrigidos (Súmula 131, STJ). 3.7 Determino, após trânsito em julgado, que se expeça a favor dos réus, alvará 
judicial eletrônico do valor total da indenização, eis que tal valor da indenização se sub-roga no preço do ônus hipotecário que 
recai sobre parte do imóvel expropriado (Decreto-lei 3.365/41, art. 31), tudo condicionado à publicação de EDITAIS com o prazo 
de DEZ (10) DIAS e juntando os réus aos autos certidão atualizada do imóvel (inteiro teor) e certidões negativas fiscais (União, 
Estado do Tocantins e Município), tudo para conhecimento de terceiros (LD - Dec. Lei 3.365/41, artigos 33 e 34). 3.8 Finalmente, 
transitado em julgado e já pago pela expropriante o preço total arbitrado e certificado, expeça-se mandado para 
registro/transcrição ao CRI, com cópia desta sentença, da inicial, de cópia da certidão imobiliária do imóvel, de cópia dos 
documentos (Evento 1) e desta sentença, ao cartório imobiliário local, para que se constitua a favor da expropriante, a servidão 
administrativa na propriedade do réus expropriados, valendo esta sentença como título hábil para a transcrição no registro de 
imóveis (art. 29, Dec. Lei 3.365/41 c/c art. 168, n. I , letra “ f “ da Lei 6.015/73). 3.9 Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição ou 
reexame obrigatório (§ 1º, art. 28, Dec. Lei 3.365/41), pelo que após transcorrido os prazos de recursos voluntários, remetam-se 
os autos ao TJTO em Palmas/TO. Juiz ADOLFO AMARO MENDES, Titular da 1ª  Vara Cível. SEDE DO JUÍZO: Rua 13 de maio, 
nº 265, 1º Andar, Centro, Edifício do Fórum; Fone/Fax (063) 3602-1360/3361-1127. Paraíso do Tocantins – TO, 10 de Fevereiro 
de 2021. Eu Jacira Aparecida Batista Santos, Técnica Judiciária, o digitei. 
 
 

MIRACEMA DO TOCANTINS 
1ª VARA CÍVEL  

 
Praça Mariano de Holanda Cavalcante, nº. 802, CEP 77.650-000 Telefone: (63) 3366-2641 | E-mail: civel1miracema@tjto.jus.br 

  
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 

Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 11 de maio de 2021, com encerramento às 13h00min. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 11 de maio de 2021, com encerramento às 16h00min, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (50% do valor da 
avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 3 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. 
  
LOCAL: Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. 
  
PROCESSO Nº. 0002220-53.2019.8.27.2725 de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em que é Requerente BANCO DA 
AMAZONIA SA (CNPJ: 04.902.979/0001-44) e Requeridos AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 
LTDA - ME (CNPJ: 73.700.791/0001-36); JOICE NOLETO DE MATOS LIRA COSTA (CPF; 883.293.641- 00) e NEURIVAN 
LIRA COSTA (CPF: 413.754.671-15) 
  
BEM(NS): Item 01) Um lote de terreno urbano, vago, nº 13, da Quadra 129, situado a Avenida Irmã Emma Rudolph Navarro, 
setor Sussuapara I, Miracema do Tocantins/TO, com área de 574,61m², sendo 15,00 metros de frente pela Avenida Irmã Emma 
Rudolph Navarro, 16,06 metros de fundo, confrontando com o lote 24, 37,00 metros pelo lado esquerdo, confrontando com o lote 
12, 37,00 metros pelo lado direito, confrontando com o lote 14. Imóvel matriculado sob o nº 5.690 no Cartório de Registro de 
Imóveis do 1º Ofício de Miracema do Tocantins/TO, avaliado em R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais); 02) Um lote de 
terreno urbano, vago, nº 20, da Quadra 132, situado a Rua Joana Cabral, setor Sussuapara I, Miracema do Tocantins/TO, com 
área de 372,23m², sendo 12,66 metros de frente, 12,16 metros de fundo, 30,00 metros pelo lado esquerdo, 30,00 metros pelo 
lado direito. Com as seguintes confrontações: À frente Rua Joana Cabral; ao fundo lote 13 e 14, ao lado esquerdo lote 19, ao 
lado direito lote 21. Imóvel matriculado sob o nº 6.858 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Miracema do 
Tocantins/TO, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais); 03) Um lote de terreno urbano, vago, nº 21, da Quadra 132, 
situado a Rua Joana Cabral, setor Sussuapara I, Miracema do Tocantins/TO, com área de 372,23m², sendo 12,66 metros de 
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frente, 12,16 metros de fundo, 30,00 metros pelo lado esquerdo, 30,00 metros pelo lado direito. Com as seguintes confrontações: 
À frente Rua Joana Cabral; ao fundo lote 12 e 13, ao lado esquerdo lote 20, ao lado direito lote 22. Imóvel matriculado sob o nº 
6.859 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Miracema do Tocantins/TO, avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 
reais); 04) Um lote de terreno urbano, vago, nº 24, da Quadra 129, situado a Avenida Amaury Nolasco, setor Sussuapara I, 
Miracema do Tocantins/TO, com área de 545,49m², sendo 17,00 metros de frente pela Avenida Amaury Nolasco, 16,06 metros 
de fundo, confrontando com o lote 13, 33,00 metros pelo lado esquerdo, confrontando com o lote 23, 33,00 metros pelo lado 
direito, confrontando com o lote 25. Imóvel matriculado sob o nº 5.685 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de 
Miracema do Tocantins/TO, avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais); 05) Um lote de terreno urbano, vago, nº 25, da 
Quadra 129, situado a Avenida Amaury Nolasco, setor Sussuapara I, Miracema do Tocantins/TO, com área de 545,49m², sendo 
17,00 metros de frente pela Avenida Amaury Nolasco, 16,06 metros de fundo, confrontando com o lote 12, 33,00 metros pelo 
lado esquerdo, confrontando com o lote 24, 33,00 metros pelo lado direito, confrontando com o lote 26. Imóvel matriculado sob o 
nº 5.709 no Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício de Miracema do Tocantins/TO, avaliado em R$ 42.000,00 (quarenta e 
dois mil reais); 
OBSERVAÇÃO: Os imóveis estão localizados no setor universitário, encontram-se todos vagos, sem edificações, setor comercial 
e residencial e em área bem localizada na cidade, com rede de água e energia elétrica instalados, com pavimentação asfáltica. 
(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), em 18 de outubro de 
2019. 

**Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. 
DEPOSITÁRIO: MAGDA RÉGIA SILVA BORBA BARBOSA, Depositária Publica. 
ÔNUS: Item 01 - (Matrícula nº 5.690) - Consta Hipoteca em favor do Banco da Amazônia S/A; Penhora nos autos nº 0002222-
23.2019.8.27.2725, em favor do Banco da Amazônia, em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Outros 
eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 02 - (Matrícula nº 6.858) Consta Hipoteca em favor do Banco da Amazônia 
S/A; Penhora nos autos nº 0002222-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco da Amazônia, em trâmite na 1ª Vara Cível de 
Miracema do Tocantins/TO; Consta Execução nos autos nº 0002125-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco Bradesco S/A, em 
trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Indisponibilidade de bens nos autos nº 1000396- 63.2018.4.01.4300; 
Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 03- (Matrícula nº 6.859) Consta Hipoteca em favor do Banco da 
Amazônia S/A; Penhora nos autos nº 0002222-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco da Amazônia, em trâmite na 1ª Vara Cível 
de Miracema do Tocantins/TO; Consta Execução nos autos nº 0002125-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco Bradesco S/A, 
em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Indisponibilidade de bens nos autos nº 1000396-63.2018.4.01.4300; 
Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 04 - (Matrícula nº 5.685) Consta Hipoteca em favor do Banco da 
Amazônia S/A; Penhora nos autos nº 0002222-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco da Amazônia, em trâmite na 1ª Vara Cível 
de Miracema do Tocantins/TO; Consta Execução nos autos nº 0002125-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco Bradesco S/A, 
em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Indisponibilidade de bens nos autos nº 1000396-63.2018.4.01.4300; 
Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; Item 05) 
- (Matrícula nº 5.709) - Penhora nos autos nº 0002222-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco da Amazônia, em trâmite na 1ª 
Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Consta Execução nos autos nº 0002125-23.2019.8.27.2725, em favor do Banco 
Bradesco S/A, em trâmite na 1ª Vara Cível de Miracema do Tocantins/TO; Indisponibilidade de bens nos autos nº 1000396- 
63.2018.4.01.4300; Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária; 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 301.650,68 ( trezentos e um mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e oito 
centavos), em 14 de agosto de 2019. 
  
LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. 
  
COMISSÃO DO LEILOEIRO: Havendo acordo, a comissão devida será de 2% (dois por cento) sobre o valor da avaliação, a ser 
paga pelo executado. Em caso de arrematação, 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante. 
Em havendo extinção por pagamento, a comissão será de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito ou da avaliação – o que 
for menor – a ser pago pelo executado. 
  
**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. 
  
DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da 
respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). 
O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). 
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DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a 
apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 
  
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, 
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. 
  
FORMAS DE PAGAMENTO: 

  
A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. 
  
PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado 
em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, 
conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 
  
Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 

1. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 
2. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 
3. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança,; 
4. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através 

de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 
5. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança 

bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor 
da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução 
idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo 
somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 

6. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer 
das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor 
devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em 
qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo 
leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 

7. OBS sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. 

  
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, 
através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, para tanto, os 
interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e 
recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando 
ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 
judicial diversa. 
  
Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em 
caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na 
incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas 
ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. 
  
Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante 
de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a 
confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
  
VENDA DIRETA: Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos leilões supra e não havendo interesse do 
Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias. 
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INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o(s) executado(s) AGROCOSTA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 
LTDA – ME, na pessoa de seu representante legal, JOICE NOLETO DE MATOS LIRA COSTA e NEURIVAN LIRA COSTA, 
bem como os 
eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 
concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, 
fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem 
tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 
889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) 
remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo 
para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será 
de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). 
  
Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do 
Tocantins. 
  

Miracema do Tocantins (TO), 15 de fevereiro de 2021. 
  

____________________________________________________________ 
ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO 

Juiz de Direito 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

CONSELHO DA MAGISTRATURA 
SECRETÁRIA: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR 

Despachos 
 
PROCESSO: 20.0.000026486-6 
REQUERENTES: ESMAR CUSTODIO VENCIO FILHO, MILTON LAMENHA DE SIQUEIRA, ADHEMAR CHÚFALO FILHO, 
BALDUR ROCHA GIOVANINNI, CIRLENE MARIA DE ASSIS SANTOS OLIVEIRA, MARIA CELMA LOUZEIRO TIAGO, 
LUCIANA COSTA AGLANTZKAIS,HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, JOCY GOMES DE ALMEIDA, ALVARO NASCIMENTO 
CUNHA, RENATA TERESA DA SILVA MACOR, OCÉLIO NOBRE DA SILVA, ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO,ROSA 
MARIA RODRIGUES GAZIRE ROSSI, CIRO ROSA DE OLIVEIRA, EDIMAR DE PAULA e GISELE PEREIRA DE ASSUNÇÃO 
VERONEZI e, LUCIANO ROSTIROLLA, RICARDO GAGLIARDI e MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
REFERENTE: EDITAL Nº 478 / 2020 - PRESIDÊNCIA/CMAGI  REMOÇÃO pelo critério de Merecimento e/ou PROMOÇÃO pelo 
critério de Merecimento para  a 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 3ª Entrância de Palmas – TO. 
Despacho Nº 18869 / 2021 - PRESIDÊNCIA/CMAGI 
Nos termos da Resolução TJTO nº 146, de 6 de dezembro de 2018, para a avaliação preliminar de admissibilidade dos 
magistrados inscritos, ficam os mesmos notificados para que, no prazo de 3 (três) dias úteis, apresentem as justificativas que 
julgar necessárias, relativamente à retenção de autos além do prazo legal, conforme constatada pela Corregedoria Geral da 
Justiça. 
Cumpra-se. 
Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente, em 25/03/2021, às 15:58, 
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 210, de 25 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000005569-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marcus Vinicius Pinheiro de Faria para o cargo de 
provimento em comissão de Secretário do Juízo. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decisões 
 
PROCESSO 21.0.000003351-8 
INTERESSADO DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
ASSUNTO Contratação de empresa para ministrar a palestra “Gestão do Tempo” 

Decisão Nº 1176, de 25 de março de 2021 
Trata-se do encaminhamento de Projeto Básico pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, com visas à 
contratação de empresa para ministrar a Palestra “Gestão do Tempo” para magistrados e servidores do Poder Judiciário 
Tocantinense, que ocorrerá no dia 26 de março de 2021, com 2 (duas) horas/aula, na modalidade EAD. 
Tendo em vista os fundamentos expendidos pela ASJUADMDG (evento 3613145) e, comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento3612326 – 2021DD00553), no exercício das atribuições legais, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
declarada pelo Senhor Diretor-Geral, nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93 (evento 
3613393), visando à contratação da empresa PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA, para a realização da 
palestra “Gestão do Tempo”, por intermédio do instrutor José Rafael de Medeiros Filho, pelo valor total de R$ 8.500,00 (oito mil 
e quinhentos reais), conforme Proposta sob o evento 3605686. 
Por conseguinte, determino o encaminhamento dos autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para publicação desta Decisão; 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho, que substituirá o instrumento contratual, consoante art. 62 do Estatuto 
Licitatório; e 
3. CCOMPRAS para envio de cópia da NE à empresa PROFISSIONAIS SA - CURADORIA DE PALESTRAS LTDA e demais 
providências de mister. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portaria 
 
Portaria Nº 734, de 25 de março de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o que consta dos autos SEI nº 20.0.000003013-0: 
RESOLVE: 
Art. 1º Fica designada a magistrada Nely Alves da Cruz, titular da Vara Criminal da Comarca de Araguatins, para conduzir o 
processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor da servidora I. P. S., nos autos SEI nº 20.0.000003013-0. 
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 DIÁRIAS Nº 318/2021, de 24 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/87301 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Marculina Barros de Carvalho Bolwerk, Matrícula 990394, o valor de R$ 
886,27, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Paraiso do 
Tocantins-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 12/03/2021 a 15/03/2021, com a finalidade de realizar avaliação 
neuropsicológica e entrevista, determinadas no processo 0003412-21.2019.827.2725.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
Portaria Nº 655/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
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CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 69/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000025175-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brasoftware Informática - Ltda, que tem por objeto a contratação da renovação do suporte 
técnico e direito a atualizações (Software Assurance) dos produtos Microsoft Windows Server Standard e Microsoft Windows 
Remote Desktop ServerUser CAL para 36 (trinta e seis) meses, contemplados com atualizações, patch de correções, suporte 
técnico 24x7, visando atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Heitell Gabriel Sampaio, matrícula 352924, como gestor do contrato nº 69/2021, e o servidor 
Fernando Ferreira Frota, matrícula 352795, como seu substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, 
conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento de contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 
Portaria Nº 656/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 16 de março de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 69/2021, referente ao Processo Administrativo 20.0.000025175-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Brasoftware Informática - Ltda, que tem por objeto a contratação da renovação do suporte 
técnico e direito a atualizações (Software Assurance) dos produtos Microsoft Windows Server Standard e Microsoft Windows 
Remote Desktop ServerUser CAL para 36 (trinta e seis) meses, contemplados com atualizações, patch de correções, suporte 
técnico 24x7, visando atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Petrônio Coelho Lemos, matrícula 151953, como fiscal do contrato nº. 69/2021, e o servidor Paulo 
César de Oliveira, matrícula 152068, como substituto, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem 
as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar o contrato até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o  fiscal comunicará ao gestor, que 
notificará a contratada quanto à regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido, deverá informar à autoridade 
competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 20.0.000022705-7 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº 3/2020 
PERMITENTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
PERMISSIONÁRIA: PC Rocha 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto a suspensão dos pagamentos mensais relativos ao Termo de Permissão de Uso nº 
3/2020, conforme Decisão nº 1109/2021, evento 3609995, retroativo a 7 de janeiro de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 51/2021 
PROCESSO 21.0.000002902-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Amanda Fernandes Leitão 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
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Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o item 1.1, do Termo de Credenciamento nº 51/2021, firmado 
entre o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Amanda Fernandes Leitão, em virtude da solicitação da Credenciada, 
evento 3611633, quanto à mudança Polo e Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, para prestação de 
serviços de conciliador: 
Do: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Araguatins; 
Para: Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, Polo de Tocantinópolis. 
 O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 51/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000002902-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao o Edital de 
Credenciamento nº 212/2020. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2021. 
 
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2019 
PROCESSO 19.0.000002636-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Aline Souza da Cruz 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 23/2019, firmado entre o Tribunal 
de Justiça do Estado do Tocantins e Aline Souza da Cruz, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 3608825, quanto à 
mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Paraíso do Tocantins, Comarca de Tocantínia e cidade de Tocantínia; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
 O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 23/2019, aos Autos 
Administrativos 19.0.000002636-3, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 198/2019 
PROCESSO 19.0.000007413-9 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Coceno Construtora Centro Norte – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 198/2019, por 
mais 60 (sessenta) dias, conforme Despacho nº 17870/2021/DIVENG, evento 3608477, perfazendo um total de 510 (quinhentos 
e dez) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de março de 2021. 
 

Extratos 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 12/2021 
PROCESSO 21.0.000004244-4 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Alvorada -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Alvorada /TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2021. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 10/2021 
PROCESSO 21.0.000005137-0 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Colinas do Tocantins -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
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voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Colinas do Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta 
atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2021. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 7/2021 
PROCESSO 21.0.000004784-5 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de São Salvador do Tocantins -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de São Salvador do Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a 
esta atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2021. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2021 
PROCESSO 21.0.000004721-7  
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Goiatins -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Goiatins/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 04 de março de 2021. 
 
EXTRATO: 
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 9/2021 
PROCESSO 21.0.000005133-8 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Município de Presidente Kennedy -TO. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município de Presidente Kennedy/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta 
atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 16 de março de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
TERCEIRO ADITIVO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº. 43/2017 
PROCESSO 17.0.000034384-6 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e o Poder Executivo do Estado do Tocantins 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: O presente Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Termo de Cooperação 
Técnica nº 43/2017, por doze meses, 
contados a partir de 1º de janeiro de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 15 de outubro de 2020. 
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Termos de doação 
 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 2/2021 
PROCESSO: 20.0.000026775-0 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIO: Município de Conceição do Tocantins 
OBJETO: Doação de Bens em Conformidade com os Artigos 47 e 54 da Portaria nº. 145/2011, o artigo 17, inc iso II, alínea “a”, 
da Lei nº 8.666/93, item 3.2.1, do Termo de Cooperação nº 4/2020, evento 3495361. 
DATA DA ASSINATURA: 25 de março de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 464/2021, de 25 de março de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor RICARDO RODRIGUES SOARES MASSON, matrícula nº 352200, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 25/03 a 23/04/2021, a partir de 25/03/2021 até 23/04/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 10/01 a 08/02/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Nilson Afonso Da Silva 

Diretor do Foro Substituto 
 

ESMAT 
Editais 

 
EDITAL nº 012, de 2021 – SEI Nº 21.0.000006195-3 

  
O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop “Inteligência Emocional”,  a se realizar nos dias 8 e 9 de abril de 2021, 
mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais aplicados à espécie, conforme segue: 
1. DADOS GERAIS 
Curso: Workshop “Inteligência Emocional” 
Objetivo: Promover uma reflexão nos participantes quanto a gestão das emoções, a fim de despertar o desejo de mudança, 
alinhando a equipe com a meta organizacional, por meio do autoconhecimento estruturado, para entender melhor a si mesmo e a 
gerir as próprias emoções; de uma comunicação mais assertiva para gerenciar conflitos e aplicação prática, para obter mais 
produtividade e resultados em sua rotina diária, a fim de garantir qualidade nas ações em desenvolvimento. 
Período de Inscrições: As inscrições ocorrerão no período de 26 de março a 5 de abril de 2021. 
Inscrições: As inscrições serão efetuadas de acordo com a indicação dos servidores, por meio do Sistema Eletrônico de 
Informação (SEI) nº 21.0.000006195-3 
Público-Alvo: servidores e magistrados (efetivos, comissionados ou servidores de outros órgãos à disposição) do Poder 
Judiciário Tocantinense, com atuação nos Gabinetes dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Carga Horária: 8 horas 
Modalidade: A Distância, pelo Google Meet 
Local: Plataforma Google Meet 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor do curso a ser devolvido pelo aluno, nos termos  da Portaria n° 
1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, será calculado após a 
conclusão das atividades, considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
2. VAGAS 
2.1 Quantidade de Vagas: 60 
2.2 Distribuição das Vagas: 
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Gabinete Nº de Vagas 

Gabinete Desembargador João Rigo Guimarães 
Presidência 

5 

Gabinete Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedoria Geral de Justiça 

5 

Gabinete Desembargador Amado Cilton (Juiz Convocado José de Ribamar Mendes Júnior) 5 

Gabinete Desembargador Eurípedes Lamounier 5 

Gabinete Juiz Adolfo Amaro Mendes (Juiz Convocado) 5 

Gabinete Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinh 5 

Gabinete Desembargador Marco Villas Boas 5 

Gabinete Desembargador Ronaldo Eurípedes (Juiz Convocado Jocy G. de Almeida 5 

Gabinete Desembargadora Ângela M. Ribeiro Prudente 5 

Gabinete Desembargador Helvécio de Brito Maia Neto 5 

Gabinete Desembargadora Jacqueline Adorno de La Cruz Barbosa 5 

Gabinete Desembargadora Maysa Vendramini Rosal 5 

3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e magistrados (efetivos, comissionados ou servidores de outros órgãos à disposição) do Poder Judiciário 
Tocantinense,  com atuação nos Gabinetes dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os servidores matriculados deverão participar das atividades programadas para os dias 8 e 9 de abril de 2021, das 14h às 
15h40 e das 15h50 às 17h40, por meio da Plataforma Google Meet; 
4.2 O acesso dos alunos à atividade ocorrerá por meio da Secretaria Acadêmica Virtual da Esmat, onde será registrada a 
frequência automática, após o login do aluno e acesso ao link disponibilizado para participação ao vivo da atividade síncrona; 
4.3 Somente os alunos indicados e matriculados terão acesso à plataforma de transmissão e interatividade durante o 
desenvolvimento da atividade; 
4.4 Todo acesso ocorrerá exclusivamente por meio da Secretaria Acadêmica (SAV) da Esmat, devendo o aluno permanecer 
logado durante a atividade; 
4.5 Para participação, o aluno deverá ter disponível computador com tecnologia atualizada com áudio e vídeo (microfone e 
câmera em funcionamento), conta na plataforma Google (gmail) para acesso ao Google Meet, acesso à internet, e deverá 
permanecer com sua câmera ligada durante todo o desenvolvimento da atividade; 
4.6 Todos os alunos estarão sujeitos às regras estabelecidas na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no 
Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro de 2018, e também às regras previstas no Edital próprio do Workshop. 
5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Promover mudança comportamental de acordo com os objetivos traçados em cada negociação; 
Motivar e inspirar a alegria no trabalho; 
Desenvolver e otimizar competências emocionais e de comunicação; 
Orientar o pensamento estratégico diante de novos desafios; 
Alavancar a autoconfiança e a autoestima; 
Inspirar resiliência por meio de conquistas passadas; 
Conduzir ao alcance de metas pertinentes; 
Estimular o comprometimento com as próprias metas; 
Estimular a responsabilidade pelas próprias conquistas. 
6. CRONOGRAMA 

Data Horário Conteúdo Programático 

8/4/2021 
Das 14h às 15h40 e das 

15h50 às 17h40 

Promover mudança comportamental de acordo com os objetivos traçados em cada 
negociação; 
Motivar e inspirar a alegria no trabalho; 
Desenvolver e otimizar competências emocionais e de comunicação; 
Orientar o pensamento estratégico diante de novos desafios; 
Alavancar a autoconfiança e a autoestima. 
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9/4/2021 
Das 14h às 15h40 e das 

15h50 às 17h40 

Inspirar resiliência por meio de conquistas passadas; 
Conduzir ao alcance de metas pertinentes; 
Estimular o comprometimento com as próprias metas; 
Estimular a responsabilidade pelas próprias conquistas. 

Carga Horária Total 8 horas-aula 

  

Professor Márcio Micheli 

Síntese do Currículo 

Coach profissional. Especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Palestrante 
internacional. Conferencista. Idealizador do Método EVO e fundador da empresa EVO Coaching, em 2011, 
para cumprir seu propósito de ajudar as pessoas a se conectarem com o que há de eterno dentro delas. O 
Método EVO foi idealizado pelo coach Márcio Micheli com fundamentos em: coaching, medicina, 
neurociência, psicologia positiva e social, antropologia e física quântica. Em sua trajetória como coach 
profissional, atendeu a pessoas em processos individuais e coletivos, ministrou centenas de treinamentos 
presenciais e online, como também cursos de formação. Já orientou milhares de pessoas em seus 
treinamentos de Inteligência Emocional e Coaching, impactando diretamente mais de 500 mil pessoas. 
Principais cursos e treinamentos desenvolvidos e ministrados pelo Márcio Micheli: Imersão em Inteligência 
Emocional Método EVO; Formação em Coaching Método EVO; Formação em Analista Comportamental – 
DISC; Clube EVO – Plataforma online; Cine Coaching; Workshop Educando Filhos Emocionalmente 
Inteligentes e Construindo o Perfeito Amor. 

7.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
7.1 A indicação e matrícula do(a) servidor(a) implicará aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no Regimento 
Interno da Esmat e na Portaria n° 1.965, de 12 de setembro de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, em 13 de setembro 
de 2018; 
7.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
7.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o inscrito à perda do direito de participar de ações de capacitação 
custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de dois meses, salvo por 
motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
7.4 Os casos omissos e dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 24 de março de 2021. 

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR (Des. AMADO CILTON) 
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO 
 

Secretário: WAGNE ALVES DE LIMA 
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês (14h00) 
 

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
Des. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Juiz ADOLFO AMARO MENDES – JUIZ CONVOCADO (Vogal) 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR EM SUBST. DES. 
AMADO CILTON (Revisor) 
Des. JACQUELINE ADORNO (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 
 

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

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. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr  
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 
Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
 

JOANA P. AMARAL NETA 
Chefe de Serviço 

 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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.  
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