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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034990-87.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
APELADO: MARIA ANGELICA FIRMINO DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - PALMAS/TO (INTERESSADO) 
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR 
IRRISÓRIO. COBRANÇA DEVIDA. MEIOS ALTERNATIVOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE A CRITÉRIO DA FAZENDA 
PÚBLICA. VALOR CONSOLIDADO SUPERIOR A 640 UFIPS. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1- Mesmo que existam alternativas para a 
cobrança do crédito fiscal tido como irrisório, cabe à Fazenda Pública a escolha pelo ajuizamento da demanda executiva ou não, 
conforme o seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário adentrar em tal escolha. 2- Não é possível 
se extinguir a execução fiscal sob o fundamento de que o valor executado é irrisório, em virtude da indisponibilidade do crédito 
tributário, e pelo fato de que a Lei de Execução Fiscal não estabelece qualquer limite ao valor a ser cobrado por meio da 
correspondente ação executiva (art. 2º, § 1º), devendo ser afastada a falta de interesse de agir reconhecida na sentença. 3- 
Imperioso destacar que o Município/apelante informa nos autos que o Município exequente ajuizou a presente execução fiscal 
em consonância ao caput e § 3 º do art. 4 º da Lei Municipal nº 279/2013, uma vez que os débitos da parte executada inscritos 
em dívida ativa do Município possuem valor consolidado SUPERIOR a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIPs, pois conforme extrato anexo o valor total dos débitos do executado corresponde a R$ 2.494,50, quantia que ultrapassa 
o valor mínimo previsto na legislação citada na fundamentação da sentença ora em análise. 4- Sem honorários recursais, em 
razão da natureza da decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância. 5- Recurso conhecido e 
provido, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com regular prosseguimento da ação. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 7ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, conhecer do recurso por presentes os requisitos de sua admissibilidade 
e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO com o fim de cassar a sentença de primeiro grau, determinando, por consequência, o 
retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento regular da execução fiscal. Sem honorários recursais, em razão da 
natureza da decisão e ausência de condenação em verba honorária em primeira instância nos termos do voto do Relator. 
Votaram acompanhando o Relator os Desembargadores ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE, EURÍPEDES LAMOUNIER e 
o Juíz JOCY GOMES DE ALMEIDA. Votou divergindo o Relator o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral 
de Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça CELSIMAR CUSTODIO SILVA. Palmas, 28 de abril de 2021. 
  
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000917-27.2016.8.27.2719/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR) 
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB TO05630A) 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB TO04867A) 
APELADO: RENOVA COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECISÕES DE CONTEÚDOS 
CONFLITANTES. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ QUE DEVE SER OBSERVADO PELOS SUJEITOS DO PROCESSO, INCLUSIVE O 
JUIZ. PROIBIÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO. VIOLAÇÃO, IGUALMENTE, AO PRINCÍPIO DA 
NÃO-SURPRESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. 1. O princípio da boa-fé objetiva corresponde aos deveres que lhe 
são anexos; dentre outros de amplo estudo e aplicação, tem-se a máxima “venire contra factum proprium”, a qual consiste em 
impedir que determinada pessoa exerça um direito do qual é titular contrariando um comportamento anterior, desprezando, com 
essa postura, a confiança e o dever de lealdade recepcionado por outrem. Tal princípio aplica na relação processual e, 
sobretudo, ao magistrado. É o Enunciado 376 do FPPC. Precedentes desta Corte de Justiça. 2. O deferimento pelo juiz de 
pedido da parte que visava consultar o endereço atualizado do devedor para que pudesse ser citado e efetivar a busca e 
apreensão, gerando legítima confiança de que seria cumprido pela serventia do juízo, não pode ser suprimido posteriormente 
pelo mesmo magistrado através de sentença extintiva ao argumento de que ela não informou o endereço atualizado, sob pena 
de causar insofismável prejuízo àquele a quem a primeira decisão iria beneficiar e incorrer em nítida violação ao princípio da 
lealdade e da boa-fé objetiva, decorrente da máxima que impõe a proibição de comportamento contraditório. 3. No processo civil 
moderno, o juiz não deve proferir decisão contra uma das partes sem que antes tenha sido ela ouvida nem poderá decidir com 
base em fundamento que não foi oportunizado às partes manifestação prévia, ainda que se trate de matéria de ordem pública, 
excetuados, porém, os casos de tutela provisória de urgência, tutela da evidência e de expedição do mandado inicial nos 
processos monitórios. Inteligência dos artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil. Citação à doutrina de excelência. 4. Ao 
proferir sentença sob fundamento de que a parte, intimada, não informou outro endereço do devedor à citação e efetivação da 
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medida de busca e apreensão deferida, quando anteriormente já havia deferido pedido dela para se procedesse consulta às 
bases de dados do Renajud e Infojud para localizá-lo, o juízo de primeiro grau prolatou verdadeira e genuína decisão surpresa, 
pois a não oportunização para que a parte pudesse se manifestar e contribuir à formação de seu entendimento violou 
indevidamente o contraditório. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Processo devolvido à origem, para seu 
regular prosseguimento. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 7ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu por unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao 
recurso, para anular a sentença combatida e determinar a devolução dos autos à origem, para que o juízo de primeiro grau, 
atendo à determinação por si proferida no evento 64, dê prosseguimento regular ao feito. Deixo de majorar os honorários 
recursais, pois ausentes os requisitos legais, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator a 
Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE e o Juiz RICARDO FERREIRA LEITE. A Douta Procuradoria-Geral de 
Justiça esteve representada pelo Procurador de Justiça CELSIMAR CUSTODIO SILVA. Palmas, 28 de abril de 2021. 
 

1ª CÂMARA CRIMINAL 
SECRETÁRIO: WANDELBERTE RODRIGUES OLIVEIRA 

Pautas 
PAUTA DE SESSÃO JUDICIAL VIRTUAL Nº 9/2021 

9ª SESSÃO ORDINÁRIA JUDICIAL VIRTUAL 
  

Serão julgados pela 1ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas, em 
conformidade com o Regimento Interno e  Resoluções n° 7-PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4699, pág. 54, de 18/3/2020) e n° 13-
PRESIDÊNCIA/ASPRE (DJ 4756, pág. 54/55, de 22/6/2020), em sua 9ª Sessão Ordinária de Julgamento Virtual da 1ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins convocada no Diário da Justiça nº 4952, página 127, 
3/5/2021, com data de início no dia 25/5/2021, às 00h e término no dia 31/5/2021, às 23h59 ou nas sessões posteriores, os 
feitos abaixo relacionados. Será admitida a sustentação oral quando requerida até 24 horas antes do início da sessão. As 
sustentações orais serão realizadas por videoconferência no dia 25/5/2021 a partir das 14h e término no mesmo dia. 
Cabe ao representante judicial com capacidade postulatória informar o número do telefone, com WhatsApp e conta de correio 
eletrônico, para que seja enviado o link de acesso à sessão, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessão. Se optar pela 
gravação da sustentação oral em mídia digital, deverá enviá-la à secretaria da câmara, aos Advogados ex-adversos e ao 
membro do Ministério Público, quando oficiar no feito, até 24 horas antes da abertura da sessão de julgamento, por meio de 
correio eletrônico. 
O representante processual, com capacidade postulatória para a realização da sustentação oral, deverá providenciar os meios 
necessários, nesses compreendendo o hardware (computador ou aparelho celular e periféricos de áudio e vídeo), o software, 
bem como acesso à rede de internet com velocidade suficiente para participar da sessão em tempo real e realizarem as suas 
sustentações orais. 
Aberta a sessão virtual, o advogado deve aguardar que o processo a ser julgado seja anunciado e apregoado para que possa 
entrar no ambiente virtual de videoconferência. 
Após o presidente anunciar e apregoar os autos, o advogado terá o prazo de 2 (dois) minutos para acessar o ambiente virtual de 
videoconferência. 
Em caso de o representante judicial da parte requerer a sustentação oral e deixar de comparecer virtualmente sem justificativa 
plausível ou de remeter a respectiva mídia, o processo será julgado na sessão virtual, sem sustentação oral. 
Somente será permitida a permanência no ambiente virtual do advogado que for realizar a sustentação oral do processo 
apregoado. Nesse sentido, será retirado do ambiente virtual, pelo Secretário da Câmara, qualquer usuário que não esteja 
vinculado ao julgamento do processo apregoado. 
Os processos retirados de julgamento com vista, retornaram para julgamento na próxima sessão de julgamento. 
O acompanhamento da sessão virtual se dará através do sítio eletrônico do site do Tribunal de Justiça do Tocantins 
(www.tjto.jus.br), bem como no canal do Tribunal de Justiça do Tocantins no YouTube 
(https://www.youtube.com/channel/UCwYSFLBgmduVJ9wAwK9xuBg). 
  

FEITO(S) DO DIA 
  

1-Apelação Criminal N° 0002716-50.2017.8.27.2726. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                         DENNIS MARC CORREIA DOS SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
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2-Apelação Criminal N° 0002128-44.2020.8.27.2724. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                         MAGAIVE CARNEIRO DOS SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ITAGUATINS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
3-Apelação Criminal N° 0055054-21.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           JUIZ RICARDO FERREIRA LEITE. 
APELANTE:                         L. B. M.. 
ADVOGADAS:                    GRAZIELA TAVARES DE SOUZA REIS E MÁRCIA AYRES DA SILVA. 
APELADO:                           J. T. B. 
ADVOGADA:                       GABRIELA MOURA FONSECA DE SOUZA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
A MULHER DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      1ª TURMA JULGADORA. 
  
4-Apelação Criminal N° 0004068-48.2018.8.27.2713. 
RELATORA:                        DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO.  
APELADO:                           R. D. V. F.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELANTE:                        R. D. V. F.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO.  
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      2ª TURMA JULGADORA 
  
5-Apelação Criminal N° 0026640-76.2020.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADORA ÂNGELA PRUDENTE. 
APELANTE:                         JHEOVANA LETICIA CRUZ DOS ANJOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
6-Apelação Criminal N° 0000668-08.2018.8.27.2719. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        KÁTIA REGINA DE ABREU. 
ADVOGADOS:                    WALACE PIMENTEL E GLEIVIA DE OLIVEIRA DANTAS. 
APELADO:                           RICARDO ROGÉRIO LOBO LOPES. 
ADVOGADO:                       LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, BRENO MÁRIO AIRES DA SILVA E 
ARTHUR VARGAS DE DEUS E COSTA.  
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
7-Apelação Criminal N° 0003215-48.2018.8.27.2710. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        R. G. D. A. 
ADVOGADOS:                    MAGDIARA MADEIRA FEITOSA DE ANCHIETA E FÁBIO AUGUSTO SARAIVA DE ANCHIETA. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE AUGUSTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
  
8-HABEAS CORPUS N° 0004007-27.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE:                          G. V. S.. 
ADVOGADO:                       THIAGO NUNES DE SOUSA BARBACENA.  
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IMPETRADO:                      JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA CRIMINAL 
  
9-AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS N° 0002804-30.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
PACIENTE:                         RODRIGO FARIAS COSTA. 
ADVOGADO:                       THIAGO RIBEIRO AMORIM E RODRIGO DOURADO MARTINS BELARMINO. 
IMPETRADO:                      JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA CRIMINAL. 
  
10-HABEAS CORPUS N° 0004618-77.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE:                          WILSON RIBEIRO DOS ANJOS. 
ADVOGADOS:                     ALEANDRO SILVA DOS SANTOS E BRENA SOARES DE CARVALHO.  
IMPETRADO:                      JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA CRIMINAL 
  
11-HABEAS CORPUS N° 0003698-06.2021.8.27.2700. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
PACIENTE:                          ANGELO MARCIO RODRIGUES. 
ADVOGADO:                       DIEGO HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO.  
IMPETRADO:                      JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE COLMÉIA. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA CRIMINAL 
  
12-HABEAS CORPUS N° 0004202-12.2021.8.27.2700.                   SUSTENTAÇÃO ORAL 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
PACIENTE:                         ELIS PHELIPE FERREIRA DOS SANTOS. 
ADVOGADO:                       MAURICIO ARAUJO DA SILVA NETO. 
IMPETRADO:                      JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
INTERESSADO:                 MINISTÉRIO PÚBLICO. 
COLEGIADO:                      1ª CÂMARA CRIMINAL. 
  
13-Apelação Criminal N° 0003121-75.2020.8.27.2728. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                         SARIO BARREIRA ROCHA. 
ADVOGADA:                       MICHELE SUMARA ALVARENGA LEITE. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NOVO ACORDO. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
14-Apelação Criminal N° 0006851-85.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                         MATHIAS STEFAN BRINKMEYER. 
ADVOGADOS:                    JAMESSON CARLOS CARDOSO DE VASCONCELOS E WYURY HENRIK SIRQUEIRA 
RODRIGUES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
15-Apelação Criminal N° 0000847-02.2019.8.27.2720. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE:                        LUIZ DIAS DE SOUSA. 
ADVOGADOS:                    ALBERTO LIMA FILGUEIRAS E ROMULO CASTRO SILVA. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA 
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16-Apelação Criminal N° 0001131-89.2019.8.27.2726. 
RELATOR:                           JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA. 
APELANTE:                         RANGEL SOUSA VILANOVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MIRANORTE. 
COLEGIADO:                      3ª TURMA JULGADORA. 
  
17-Apelação Criminal N° 0002485-15.2020.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ELCIONE DE JESUS RODRIGUES DE SOUSA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
18-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005341-64.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         J. C. D. S.. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
A MULHER. DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
19-Apelação Criminal N° 0007989-17.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        M. N. S. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E 
CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
20-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0006360-08.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         V. L. B. L.. 
ADVOGADO:                       GERVANIO BARROS GOMES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
A MULHER DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
21-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004613-70.2018.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         A. D. P. D. S.. 
ADVOGADOS:                    WANDERSON RIBEIRO SILVA BATISTA E LEONARDO CRISTIANO CARDOSO SANTOS. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA ESPECIALIZADA NO COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA 
A MULHER DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
22-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0004653-75.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         D. B. R.. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
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23-Apelação Criminal N° 0004986-68.2018.8.27.2740. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTES:                      S. R. D. A. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
24-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0003940-10.2019.8.27.2740. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         E. D. D. S.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE TOCANTINÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
25-Apelação Criminal N° 0032089-54.2016.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        CARLEANDRO COSTA DO CARMO. 
ADVOGADO:                       TÚLIO JORGE RIBEIRO DE MAGALHÃES CHEGURY. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
26-Apelação Criminal N° 0000117-23.2017.8.27.2732. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        EDSON NUNES LUSTOSA. 
ADVOGADOS:                    MAURICIO CORDENONZI E RAFAEL COELHO GAMA 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARANÃ. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
27-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000963-57.2019.8.27.2736. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         E. B. R.. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PONTE ALTA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
28-Apelação Criminal N° 0003565-42.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADOS:                        SERGIO EDUARDO ALVES DA SILVA E ROGERIO DA SILVA SOUSA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELANTES:                      SERGIO EDUARDO ALVES DA SILVA E ROGERIO DA SILVA SOUSA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
29-Apelação Criminal N° 0015929-67.2019.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        LEOMAR LOPES DA SILVA. 
ADVOGADO:                       JAVIER ALVES JAPIASSÚ. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
30-Apelação Criminal N° 0009314-51.2015.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
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APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           DIVINO PIRES DE SOUSA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
31-Apelação Criminal N° 0000579-54.2019.8.27.2717. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        JONAS MOURA DO NASCIMENTO. 
ADVOGADO:                       MONICA PAGLIARINI. 
APELANTE:                        PAULO HENRIQUE DE SA. 
ADVOGADO:                       GUILHERME GAMA TEIXEIRA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE FIGUEIRÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
32-Apelação Criminal N° 0030459-27.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MARCOS ANTÔNIO LIMA DO NASCIMENTO. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           MARCOS ANTÔNIO LIMA DO NASCIMENTO. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE AARAGUAÍNA 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
33-Apelação Criminal N° 0004136-91.2016.8.27.2737.           SUSTENTAÇÃO ORAL 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA. 
ADVOGADOS:                    DÍDIMO HELENO PÓVOA AIRES, ANTÔNIO IANOWICH FILHO E JOÃO FERNANDO NOGUEIRA 
ALVES. 
APELANTE:                        EDUARDO AUGUSTO RODRIGUES PEREIRA. 
ADVOGADOS:                    DÍDIMO HELENO PÓVOA AIRES, ANTÔNIO IANOWICH FILHO E JOÃO FERNANDO NOGUEIRA 
ALVES. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: TALYANNA BARREIRA LEOBAS DE FRANÇA ANTUNES 
ADVOGADO:                      DÉLIO FORTES LINS E SILVA. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
34-Apelação Criminal N° 5000001-54.2011.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         O. F. D. S.. 
ADVOGADO:                       EDEN KAIZER TONETO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
35-Apelação Criminal N° 0003279-18.2020.8.27.2733. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           IGOR FRAGA DA PAIXAO. 
ADVOGADO:                       EDIS JOSÉ FERRAZ. 
APELADO:                           MAURICIO MOREIRA DIAS. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
JUIZ SENTENCIANTE:    JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PEDRO AFONSO. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
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36-Apelação Criminal N° 0002156-88.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        CAIQUE MARINHO DA SILVA. 
ADVOGADO:                       JOSÉ PEDRO DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
37-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002393-59.2019.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         GUILHERME DA SILVA RODRIGUES. 
ADVOGADO:                       HENRIQUE CESAR DE SOUZA JUNIOR. 
APELANTE:                         RÔMULO  ALVES DA SILVA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
38-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000772-39.2019.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         REINALDO PAIVA MOREIRA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
39-Apelação Criminal N° 0003715-80.2020.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MARCOS ANTÔNIO ALVES SOUSA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
40-Apelação Criminal N° 0012898-57.2020.8.27.2737. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        JURANDI CARVALHO FILHO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PORTO NACIONAL. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
41-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000684-70.2019.8.27.2704. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         ROSIRTK MARTY GLORIA MORAES. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ARAGUACEMA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
42-Apelação Criminal N° 0033306-64.2018.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DE MELO. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
43-Apelação Criminal N° 0001055-96.2018.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ALAN ALVES DE SOUZA. 
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ADVOGADOS:                    HERALDO RODRIGUES DE CERQUEIRA E FLAVIO DIONISIO RIBEIRO. 
APELANTE:                        WILSON CARLOS BARBOSA DE FRANÇA. 
ADVOGADO:                       FELICIO CORDEIRO DA SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
44-Apelação Criminal N° 0007655-31.2020.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ISMAEL ALVES DA SILVA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
45-Apelação Criminal N° 0006915-93.2018.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ADELMAN COELHO BARREIRA. 
ADVOGADO:                       JOMAR PINHO DE RIBAMAR. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
46-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0026193-94.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         JOSÉ ROBERTO SOUZA JUNIOR. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
47-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0034201-88.2019.8.27.2729. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTES:                      DAIANE SOUZA DE PAULA E LUIZ HENRIQUE LEMOS DE OLIVEIRA. 
ADVOGADO:                       MARLON JOSÉ DA ROCHA. 
APELANTE:                        LEANDRO RIBEIRO NOGUEIRA. 
DEFENSOR PÚBLICO:    VALDEON BATISTA PITALUGA. 
APELANTE:                        RONYS TEYLON SOUZA PARRIÃO. 
ADVOGADOS:                    IORRAN CARLOS APOLINÁRIO PEREIRA E ELZA DA SILVA LEITE. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE PALMAS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
48-Apelação Criminal N° 0016117-11.2019.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        M. J. P. C.. 
ADVOGADO:                       FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS SILVA. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
49-Apelação Criminal N° 0004789-55.2017.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        ANTONIO DA SILVA RODRIGUES. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 2ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
50-Apelação Criminal N° 0002676-15.2019.8.27.2721. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
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APELANTE:                        JOSÉ CARLOS ALVES. 
ADVOGADO:                       EDIS JOSÉ FERRAZ. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAÍ. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
51-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0011790-57.2018.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADOS:                        RONALDO RODRIGUES DIAS E TAILON SILVA SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
52-Apelação Criminal N° 0000888-45.2019.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTE:                        MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           RENATO DIVINO DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
JUIZ SENTENCIANTE:    JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
53-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000094-49.2018.8.27.2730. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           LEOCI SIRINO DOS SANTOS. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PALMEIRÓPOLIS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
54-Apelação Criminal N° 0001257-73.2018.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTES:                      ANDRYA GRACIA CAMELO VARGAS E EMIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS. 
DEFENSOR PÚBLICO:    JOSÉ ALVES MACIEL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
55-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0001931-64.2016.8.27.2713. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA RIBEIRO. 
ADVOGADA:                       FLÁVIA PAULO DOS SANTOS OLIVEIRA RIBEIRO. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE COLINAS DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
56-Apelação Criminal N° 0000526-65.2018.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTES:                      A. D. S. B.,   A. D. J. R. D. S.,   S. A. D. M.   E   S. L. R. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
  
57-Apelação Criminal N° 0006986-27.2020.8.27.2722. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURIPEDES LAMOUNIER 
APELANTES:                      JOHNNY PEREIRA DA SILVA. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GURUPI. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA 
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 58-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0000292-95.2018.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER. 
APELANTE:                         MINISTÉRIO PÚBLICO. 
APELADO:                           D. A. D. C.. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      4ª TURMA JULGADORA. 
  
59-RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0006484-15.2015.8.27.2706. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
RECORRENTE:                  CLAUDEMIR  ANDRADE  DA SILVA. 
ADVOGADOS:                    WANTUIL LUIZ CANDIDO HOLZ E DANIEL CERVANTES AGULO VILARINHO. 
RECORRIDO:                      MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ARAGUAÍNA. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA. 
  
60-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0005714-05.2019.8.27.2731. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                         HEBERT AGUIAR LIMA. 
ADVOGADO:                       ROGER WILLIAM AMARAL BARBOSA MORAIS. 
APELANTE:                        VINICIUS EUDOCIA RODRIGUES. 
DEFENSORA PÚBLICA:  SEBASTIANA PANTOJA DAL MOLIN. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PARAÍSO DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA. 
  
61-APELAÇÃO CRIMINAL N° 0002794-36.2020.8.27.2727. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                         DEUSIVAN DIAS MENDES. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE NATIVIDADE. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA. 
  
62-Apelação Criminal N° 0000117-73.2019.8.27.2725. 
RELATOR:                           DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES. 
APELANTE:                        GENIFON FRANCELINO VIEIRA JUNIOR. 
DEFENSORA PÚBLICA:  ESTELLAMARIS POSTAL. 
APELADO:                           MINISTÉRIO PÚBLICO. 
JUIZ SENTENCIANTE:     JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE MIRACEMA DO TOCANTINS. 
COLEGIADO:                      5ª TURMA JULGADORA 
  

ESFFÂNIA GONÇALVES FERREIRA PEREIRA 
Secretária da 1ª Câmara Criminal – em substituição 

 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 60(SESSENTA) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor FABIANO RIBEIRO – Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc. DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da 
AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 5001088-16.2008.8.27.2706- (Chave nº 304451528215) - proposta por JERCILIA SILVA DOS 
ANJOS em desfavor de MANOEL PEREIRA DOS ANJOS, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, 
devendo ser cientificado, inclusive, de que após a conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo 
prazo comum de quinze (15) dias, para dizer sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC.  Fica a herdeira 
advertida de que a ausência de manifestação importará na nomeação de Curador Especial, a quem caberá o patrocínio de seus 
interesses nos autos. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da 
lei e afixado cópia no placar do fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
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aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito/Técnica Judiciária/mat 
87144, digitei. (ass) Fabiano Ribeiro, Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
DETERMINA a CITAÇÃO de terceiro(s) interessados para tomarem conhecimento dos termos da AÇÃO DE INVENTÁRIO - Nº 
0005394-93.2020.8.27.2706 - (Chave nº 466918975220) - proposta por SÔNIA CRISTINA LOUZADA JÁCOME e SILVIO 
LOUZADA JACOME- CPF: 280.445.171-20 em desfavor de ESPÓLIO DE MANOEL LOPES JACOME e RUTH LOUZADA 
JÁCOME, observando-se a forma preconizada, pelo Art. 626, § 1º do CPC, devendo ser cientificado, inclusive, de que após a 
conclusão das citações, será dado vista dos autos às partes, em Cartório, pelo prazo comum de quinze (15) dias, para dizer 
sobre as primeiras declarações, nos termos do art. 1000 do CPC. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o 
presente Edital que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do fórum local. OBSERVAÇÃO: O processo tramita 
por meio eletrônico e, através do número e chave do processo acima informados, é permitido o acesso integral dos autos junto 
ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica.  DAD
O E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e 
vinte e um. Eu, Janete Barbosa de Santana Brito, técnica judiciária/mat. 87144, digitei e conferi. (ass) Fabiano Ribeiro, Juiz de 
Direito. 
 

2ª vara cível 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO CONFRONTANTE - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
GRATUIDADE DA JUSTIÇA [x] sim 
Processo: 5002632-34.2011.827.2706 
Ação: Ususcapião 
Autor: Espólio de Jose de Sousa Lira e Outros 
Réu: Adelicio Pereira da Silva e Vera Lucia Silvestre Vilas Boas e Silva 
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do tocantins, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de Citação, com 
prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo o feito n. 50026323420118272706 
chave n. 123879349814 envolvendo as partes  ESPÓLIO DE JOSE DE SOUSA LIRA, ALZERINA RODRIGUES LIRA, ELIAS 
RODRIGUES LIRA, MARIA RODRIGUES LIRA, NOEMIA RODRIGUES LIRA, ANTONIA RODRIGUES LIRA, REIS RODRIGUES 
LIRA, ANA RODRIGUES DE LIRA, RAQUEL RODRIGUES LIRA E SILVA, ESPOLIO DE JONAS RODRIGUES LIRA, EVANILDE 
DA SILVA DUARTE, RAIMUNDO NONATO DA SILVA e LUIS DE SOUSA SILVA e ré(us) VERA LUCIA SILVESTRE VILAS 
BOAS E SILVA e ADELICIO PEREIRA DA SILVA e que por este meio promove a CITAÇÃO do confrontante JOSÉ DIVINO 
FRANCO, estando atualmente em lugar inceto e não sabido, para, no prazo de quinze (15) dias, oferecerem 
resposta/contestação à referida ação, que visa ao domínio do imóvel denominado: Um imóvel urbando de lote n.° 23, da Quadra 
68, situado na Rua 16, integrante do Loteamento "Nova Araguaína", nesta cidade, com área de 637,13m², registrado no Serviço 
de Registro de Imóveis de Araguaína/TO, ficando cientes de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na inicial. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital, o qual será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 
no Diário da Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a 
publicação deste edital será feita apenas no órgão oficial quando a parte for beneficiária da gratuidade da 
justiça. ADVERTÊNCIA: Para ter acesso a todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os passos: > Processo Judicial Eletrônico - e-Proc > e-Proc 1º grau > Consulta 
Pública > Rito Ordinário > digitar o número do processo: 5002632-34.2011.8.27.2706 e a chave do 
processo: 123879349814. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos doze dias do 
mês de maio do ano de dois mil e vinte um (12/05/2021). Eu, Ana Paula Martins, Escrivã Judiciária, que digitei e conferi. 
Wanessa Lorena Martins de sousa Motta - Juíza de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 
Editais de intimações com prazo de 15 dias 

EDITAL Nº 2699949, de Intimação com prazo de 15(quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5008042-
05.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de DIOGO LUIZ PERIN, CPF nº 708.207.241-49, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência da decisão  proferida no evento n.º 90 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido da 
exequente (evento 87) para determinar a inclusão da pessoa jurídica e dos sócios junto ao cadastro de proteção de crédito 
(SERASA). Desse modo, promova por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da pessoa jurídica e dos sócios junto 
ao SERASA; Sem prejuízo, proceda-se a anotação da Restrição de Transferência, dos veículos de placas MWO8281 e 
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MVP0340, através do sistema RENAJUD, devendo ser observado o limite do valor da execução, sendo desnecessário a 
lavratura do termo pelo cartório, valendo como tal o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular emitido pelo sistema 
RENAJUD e devidamente juntado aos autos; Após, expeça-se mandado de avaliação do(s) veículo(s) localizado(s), devendo ser 
intimado o executado sob a constrição judicial dos bens, nos termos do art. 12 da lei 6.830/80, cientificando-o do prazo de 30 
(trinta) dias para oferecimento de embargos (art. 16 da lei nº 6.830/80), depositando os bens sobre a guarda e responsabilidade 
do executado. Intimem-se as partes da presente decisão.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 06 dias do mês de maio de 2021. Eu, MATHEUS 
ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 2737043, de Citação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através 
deste CITA o(s) executado(s): MARIA ODETE SILVA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o n° 811.496.621-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0026897-73.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 1.099,18 (um mil, noventa e nove reais e dezoito centavos), representada pela CDA n° 20200051204, 
datada de 20/11/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 04 - DESP1, a seguir 
transcrito: "(4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de 
localização dos endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo 
de 30 (trinta) dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;)" E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 
2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 2738856 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0022837-
96.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CANDIDO MONTEIRO DA SILVA, CPF nº 
129.142.151-34, 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 sentença proferida no evento n.º 59 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de 
pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito no evento 57. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja..". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 12 dias do mês de maio de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1172/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 12 de maio de 2021 
Estabelecem os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
14/05/2021 à 21/05/2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
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Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
  
R E S O L V E: 
  
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Adalgiza Viana de Santana, juíza de direito, titular da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro 
de 2017, pelo período compreendido entre às 18h01 do dia 14/05/2021 às 11h59 do dia 21/05/2021. 
§ 1º. Fica designado o servidor João Antônio Rodrigues de Carvalho, escrivão judicial, lotado(a) na 1ª Vara Cível da Comarca 
de Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone de plantão (63) 9 9971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone/WhatsApp (63) 9 9284-0265, para 
responder pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador José Nunes de Sousa, telefone (63) 9 9104-1430, para responder pelo 
respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
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Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos doze dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte e um (12/05/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
O Dr. José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, etc., FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por 
este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos da ação de RESCISÃO CONTRATUAL, Processo nº 0005944-
22.2019.8.27.2707, chave de acesso: 231314901019, que tem como Requerente: adercy alves parreira e Requerido: 
SEBASTIÃO FRANCISCO DE MOURA. E é o presente para a INTIMAÇÃO do requerido SEBASTIÃO FRANCISCO DE MOURA, 
CPF 242.489.161-34, atualmente em lugar incerto e não sabido, do inteiro teor da respeitável SENTENÇA a seguir transcrita: ... 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, satisfeitos os requisitos dos art. 1.238 e seguintes, do Código Civil de 2002, JULGO 
PROCEDENTE o pedido contido nesta Ação de Usucapião, com base no art. 487, inciso I, do NCPC, para que produza os seus 
jurídicos e legais efeitos, reconhecendo e declarando o domínio em favor de ADERCY ALVES PARREIRA, do LOTE urbano por 
contrato de compra e venda (cópia em anexo), com área de 16.940.00 ms² (dezesseis mil novecentos e quarenta metros 
quadrados), tendo este lote os seguintes limites e confrontações: ao norte: córrego Brejo; a leste: Rua Getúlio Vargas; a oeste: 
Rua 7 de setembro; ao Sul: Rua A, no Município de Araguatins- TO, com Título Definitivo nº 2.175, emitido pela prefeitura em 
18/06/1991 e registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Araguatins-TO, sob nº 1-1985, fls. 185, Livro 2-FRG em 
08/07/1991, cujas coordenadas e confrontações estão descritas na inicial. Sem custas, ante a concessão da gratuidade jurídica à 
autora. Esta Sentença servirá de título para a averbação ou registro, oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis 
competente. Sentença registrada eletronicamente, nesta data. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e cumpridas todas das 
formalidades legais, expeça-se o competente mandado para que seja procedido o registro do imóvel em favor da requerente. 
Cumpridos os expedientes cartorários, arquivem-se com baixa na distribuição.  E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital, com as devidas publicações. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 13 dias do mês de maio do ano 2021.  Eu, (Ruth 
de S. A. da Silva), Técnica Judiciária, que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis Junior- Titular da Vara Cível Comarca de 
Araguatins.  
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO Nº 763-21 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas 
do Tocantins – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 27 de maio de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. SEGUNDO 
LEILÃO: dia 27 de maio de 2021, a partir das 10h0min, pelo maior lance oferecido, exceto preço vil. (50% do valor da avaliação). 
LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0002751-83.2016.8.27.2713 
EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A EXECUTADO: NOELI MARLENE HIERT BEM: 01 (uma) Gleba de Terras Rurais, 
denominada Fazenda Cristalina, lote único, loteamento Gleba Data Roma, com a área total de 2.284,1757 ha (dois mil, duzentos 
e oitenta e quatro hectares, dezessete ares, e cinquenta e sete centiáres), situada nos municípios de Brasilândia do Tocantins - 
TO e Tupiratins - TO; sendo 1.646,3340 hectares no município de Brasilândia e 637,8417 hectares no município de Tupiratins – 
TO. O imóvel acima descrito está registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Brasilândia do Tocantins - TO, sob número: 
M-849. Trata-se de um imóvel constituído de terreno arenoso; sendo terreno plano; na área pertencente ao município de 
Brasilândia - TO, já possui aproximadamente 980 ha (novecentos e oitenta hectares) de área já mecanizada, apta para 
agricultura e/ou pecuária. Quanto à área pertencente ao município de Tupiratins - TO, esta possui aproximadamente 320 ha 
(trezentos e vinte e quatro hectares) de área mecanizada, a qual está sendo explorada na pecuária, sendo o capim piatã e MG5, 
possuindo 9 divisões de pastos, sendo as divisões de pastos com arame liso de 5 fios, e na divisa de terra a cerca possui 6 f ios 
de arame liso. Possui cochos de zinco e cimento. A Fazenda Cristalina possui potencial hídrico natural, sendo que na divisa de 
municípios possui um rio permanente. Possui energia elétrica. Possui caixa d'água tipo taça de 10.000 litros. Possui casa sede, 
construída de alvenaria, piso de cerâmica, telhas brasilit, com varanda na frente e na lateral. Possui 02 casas de empregados, 
construídas de alvenaria, piso de cimento "queimado" e telha plan. Possui casa/refeitório, construída de alvenaria, piso de 
cimento "queimado", e coberto com telhas brasilit. Possui ainda, galpão de máquinas e insumos, com piso de chão batido, 
estrutura metálica e telhas de zinco. Possui galpão de máquinas, piso de chão batido, estrutura madeira e telhas brasilit. Possui 
curral, com seringa, tronco, embarcador, tendo 4 divisões em madeira e cordoalha de aço. Fazenda Cristalina, localizada nos 
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municípios de Brasilândia do Tocantins - TO e Tupiratins - TO (itinerário da fazenda: saindo de Colinas do Tocantins - TO, segue 
por aproximadamente 23 quilômetros pela BR-153 - sentido Brasilândia, entra na vicinal à esquerda (após a fazenda Tapuio), 
anda por mais 25 quilômetros na vicinal). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) 
LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIA: Noeli Marlene Hiert VALOR DO DÉBITO EM 
EXECUÇÃO: R$ 195.869,48 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e quarenta e oito centavos) * Valor 
sujeito a alteração. LEILOEIRO OFICIAL MARCO ANTONIO FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na 
JUCETINSatravés da MATRÍCULA 2012.09.0015. COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, 
parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo 
ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 2% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. 
Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 2% do valor da avaliação e será paga pelo EXECUTADO. As comissões serão 
devidas após 10 dias da nomeação do leiloeiro sem que haja neste prazo alguma contestação. FORMAS DE PAGAMENTO 
PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance 
ofertado,o que não interfere na continuidade da disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão 
sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances 
parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e veículos conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de março de 
2015), sendo observadas as seguintes regras: 1) Até o início do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta 
de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de 
proposta de aquisição do bem por valor que não seja considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de 
correção monetária e das condições de pagamento do saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 
mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção 
monetária Adotado pelo índice de correção da vara, garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. 
Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao 
Juizo da vara em que está distriuído o processo, que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lançe 
ou proposta mais conveniente. Será vedada a concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com 
credor privilegiado. 3) No caso de parcelamento, o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de 
residência, referências bancárias, idoneidade financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de 
proteção ao crédito. Caso não seja apresentada documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. 4) Não 
sendo aceita a caução idônea pelo Juizo da Vara onde tramita o processo, o arrematante poderá efetuar o pagamento da 
arrematação à vista, ou manter o pedido de parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance 
ofertado. No caso de atraso de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a 
arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e 5º). LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), 
ofertar lances pela Internet, através do site www.agilleiloes.com.br a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 
cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na 
data designada para a realização do leilão, a fim de viabilizar a lavratura do respectivo termo. Os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, 
problemas na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o 
interessado assume os riscos emanados de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. DAS ASSINATURAS DO AUTO DE ARREMATAÇÃO As assinaturas do Auto eletrônico de Arrematação e do Auto de 
Arrematação seguem as seguintes regras: A).A assinatura do Arrematante ocorre no momento da arrematação após o próximo 
segundo do fim da contagem do relógio da sala de leilões com o fechamento do lote leiloado; B). A assinatura do Leiloeiro ocorre 
no ato da lavratura do Auto Eletrônico de Arrematação logo após o fechamento do lote arrematado; C). A assinatura do 
Magistrado, considerar-se a no próximo minuto após a juntada do Auto eletrônico de Arrematação ao Processo. DA VITRINE 
ELETRÔNICA DA AGILLEILOES E DAS PROPOSTAS Infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) nos 
leilões supra e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será mantido o bem exposto na vitrine eletrônica do Site 
da Agil Leilões por meio do link: https://www.agilleiloes.com.br/ nas mesmas condições descritas em Edital a fim de receber 
propostas de arrematação quais serão levadas ao conhecimento do MM. para aceitação e ou recusa. ADVERTÊNCIAS I - Os 
bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, sofrendo alteração em seus valores, os quais serão 
informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - 
Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a data da arrematação não são de responsabilidade do 
arrematante e sim do anterior proprietário, sendoque tais dívidas sub-rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 
130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exequente 
promover a execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O 
arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 
(dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de 
arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de 
Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o §4º do artigo 903 do Código de ProcessoCivil, 
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desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação,nos termos do §5º do mencionado artigo. 
VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o 
valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII - Caso o arrematante ou seu 
fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á imposta,em favor do exequente, a perda da caução eventualmente 
prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do 
CPC). A comissão paga ao Leileiro não será devolvida. VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação do bem imóvel, com 
o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo 
arrematante, bem como realizado pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução (CPC, §1º, art. 901) 
e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis 
- ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula ou individuação e aos seus 
registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de pagamento do imposto de transmissão, além da indicação da existência 
de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para pagamento parcelado, será 
a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para averbação da hipoteca em 
favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que ofertar valor inferior a 50% 
(cinquenta por cento) da avaliação do bem. XII - Os executados e respectivos cônjuges, se casados forem, e/ou na pessoa de 
seu representante legal, bem como eventuais: coproprietário; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, 
enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 
pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente. comprador/vendedor ficarão 
intimados sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não forem encontrados para a 
intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos cientes de que aquele 
que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de 
violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no art. 358 do Código Penal, 
sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV -Na eventualidade de ser 
frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, 
será facultado ao licitante queofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 
arrematação pelo último lance que ofertou e caso não aceite, será facultado nas mesmas condições a aceitação ao terceiro 
lançador e assim sucessivamente será convocado o próximo licitante até a devida satisfação do crédito do exequente. DA 
ENTREGA DOS BENS A carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou termo de 
entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da arrematação e da 
comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante e transcorrido o 
prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, desistir da 
arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será devolvido o valor depositado inicialmente a título de pagamento do bem 
e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência, a carta de arrematação será expedida após o julgamento do recurso 
interposto. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro 
quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, 
encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado 
de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão ADQUIRIDOS LIVRES E DESEMBARAÇADOS DE QUAISQUER ÔNUS, 
entre eles PENHORAS E INDISPONIBILIDADE DE BENS até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou 
Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O ARREMATANTE de bem IMÓVEL 
RECEBERÁ acoisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido 
em data anterior à arrematação. Os referidos tributos serão subrogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 
do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arremataç.ão ficará condicionada à comprovação do pagamento do 
Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 
TJ- TO). O ARREMATANTE de VEÍCULO não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A e B ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoriado TJ/TO), não inclusas no preço do 
lance: A) CUSTAS DE ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública - mínimo de R$ 
24,00 e máximode R$ 240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63, a serrecolhida aos cofres 
do Funjuris através de DAJ - deverá o Arrematante retirar a guia de Custas de Arrematação na vara que ora realiza o leilão e, em 
caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de responsabilidade do Arrematante e devem ser 
retiradas diretamente na vara onde ocorrer. B) EVENTUAIS TAXAS DE TRANSFERÊNCIA DO BEM. Como ITBI, Registro(s) no 
CRI, ITR e outras eventuais guias e custas relacionadas a transferência do Bem em nome do ARREMATANTE; INFORMAÇÃO 
DE ÔNUS E GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 849. • Av. 03 M-849 – Em 10/outubro/2007 – AVERBAÇÃO: 1º 
Termo aditivo ao Terarle/ Terarle Nº 770/2006 – Naturatins – Celebrado entre o proprietário do imóvel e o Instituto Natureza do 
Tocantins, datado em 27/setembro/2007, têm justo e acordado, aditar o instrumento em epígrafe, para constar que fica retificada, 
a Reserva Legal de 818,1917 há, e àrea de Reserva Suplementar de 14,5389 há., (5% da ARD); para 832,7794 há., não inferior 
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de 35% (trinta e cinco) por cento da tipologia cerrado, dentro dos limites e confrontações constantes do memorial descritivo e 
planta/imagem analógica, datados de 23/setembro/2007, firmado pelo R.T. Marcelo Soares Cortes, ART nº 99922346, que fica 
fazendo parte integrante deste instrumento como se um só documento fosse; cuja área de Reserva Legal continua gravada como 
de utilização limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração sem autorização do NATURATINS, 
comprometendo-se o atual proprietário por si, seus herdeiros e sucessores, a firmar o presente instrumento sempre bom, firme e 
valioso. Mapa e memorial descritivo e o 1º termo de aditivo fica arquivados neste CRI. • R-13 M-849 -Hipoteca Cedular de 4º 
Grau – Conforme Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, sob o nº 40/02193-9, emitida em 30/agosto/2012, por Delcio Elizeu 
Hiert, o imóvel objeto da presente matrícula hipotecada a favor do Banco do Brasil S/A, agência de Colinas do Tocantins/TO, em 
garantia do crédito no valor de R$ 649.044,45 (seiscentos e quarenta e nove mil quarenta e quatro reais e quarenta e cinco 
centavos). • R-14 M-849 – Hipoteca de Penhor Agrícola de 1º Grau – Conforme Cédula de Produto Rural nº 41.968 (“CPR”), 
emitida em 24/setembro/2012, por Delcio Elizeu Hiert, o imóvel objeto da presente matrícula hipotecada a favor da Bunge 
Alimentos S/A, com sede em Gaspar (SC), em garantia do crédito a quantidade de Trezentos e trinta mil quilos líquidos de soaj 
em grãos, avaliadas em R$ 286.550,00 (duzentos e oitenta e seis mil, quinhentos e cinquenta reais). • R-15 M-849 – Hipoteca 
Cedular de 5º Grau – Conforme Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária sob o Nr. 40/02387-7, emitida em 06/maio/2013 por 
Délcio Elizeu Hiert, o imóvel objeto da presente matrícula hipotecada a favor Banco do Brasil S/A, agência de Colinas do 
Tocantins/TO; em garantia ao crédito no valor de R$ 573.758,78 (quinhentos e setenta e três mil setecentos e cinquenta e oito 
reais e setenta e oito centavos). • R-19 M-849 – Hipoteca Cedular de 6º Grau – Conforme Cédula de Produto Rural nº 203394 
(“CPR”), emitida em 27/agosto/2013, por Délcio Elizeu Hiert, o imóvel objeto da presente matrícula hipotecada a favor da Bunge 
Alimentos S/A. Com sede no Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 84.046.101/0001-93, 
em garantia do crédito a quantidade de 1.200.000 kg líquidos de soja em grãos, avaliadas em R$ 1.020.000,00 (um milhão e 
vinte mil reais). • R-20 M-849 – Hipoteca Cedular de 7º Grau – conforme Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/02619-1, 
emitida em 04/dezembro/2013, por Noeli Marlene iert, o imóvel objeto da presente matrícula hipotecada a favor do Banco do 
Brasil S/a. Agência de Colinas do Tocantins/TO, em garantia do crédito no valor de R$ 196.763,00 (cento e noventa e seis mil e 
setecentos e sessenta e três reais). • R-21 M-849 – Hipoteca Cedular de 8º Grau – Conforme Cédula de Produto Rural nº 205004 
(“CPR”), emitida em 24/setembro/2014, por Délcio Elizeu Hiert, o imóvel objeto da presente matrícula hipotecada a favor Bunge 
Alimentos S/A. Com sede no Município de Gaspar, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 84.046.101/0001-93, 
em garantia do crédito a quantidade de 1.448.000 kg líquidos de soja em grãos, avaliadas em R$ 1.206.000,00 (um milhão e 
duzentos e seis mil reais). • Av. 022 M-849 – Averbação – Ação de Execução de Título Extrajudicial, protocolado em 30/11/2016, 
autos nº 0004725-58.2016.827.2713, chave nº 616370765916, movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Delcio Elizeu Hiert, 
Noeli Marlene Hiert e Cleuza do Amaral Hiert, tendo como valor atualizado de R$ 620.918,78 (seiscentos e vinte mil novecentos 
e dezoito reais e setenta e oito centavos). OBS.: * HOMOLOGADA A ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO 
JUDICIÁRIO AS RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER RESTRIÇÔES EXISTENTES NO IMÓVEL LEILOADO 
ATÉ A DATA DA SUA ARREMATAÇÃO, ISENTANDO O ARREMATENTE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE EM 
RAZÃO DELAS. INTIMAÇÃO Fica(m) desde logo intimado(a)(s) o(a)(s): EXECUTADA: NOELI MARLENE HIERT, através de seu 
Procurador devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): LEANDRO FREIRE DE SOUZA OAB/TO006311, os respectivos 
sócios, seus cônjuges e representante legal, bem como os eventuais coproprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 
habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradiaou concessão de direito real de uso; 
credores: BUNGE ALIMENTOS S/A , pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; 
promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e 
de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do 
Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais 
contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 
903§ 2º do Código De Processo Civil/2015). Bem como a(s) EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S/A., através de seuProcurador 
devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB/SP211648. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediuse o presente edital que será publicado e afixado 
na forma daLei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado doTocantins. Colinas do 
Tocantins/TO, 20 de abril de 2021. Marco Antonio Ferreira de Menezes-Leiloeiro Oficial-JUCENTINS Nº 2012.09.0015-A3 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003041-69.2014.8.27.2713/TO 
AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL 
RÉU: JOÃO B. DE SENA 
EDITAL Nº 2196719 EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO LEILÃO 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 1ª Vara Cível de Colinas - 
TO, que será levado a LEILÃO o bem penhorado, na seguinte forma: DATAS E HORÁRIO: PRIMEIRO LEILÃO: 1º LEILÃO 27 
DE MAIO DE 2021 A PARTIR DAS 09:00 HS – lances só serão aceitos os que forem acima do valor da avaliação. 2º LEILÃO 27 
DE MAIO DE 2021 A PARTIR DAS 10:00 HS – lances só serão aceitos os que não forem inferiores ao preço Vil.  (50% do valor 
da avaliação). LOCAL: Através do site www.agilleiloes.com.br, para captação de lances. PROCESSO: 0003041- 
69.2014.8.27.2713, EXEQUENTE: UNIÃO, FAZENDA NACIONAL, EXECUTADO: JOÃO BATISTA DE SENA ITEM: Um lote 
urbano de n° 05, da Quadra 09, sito à Rua das Palmeiras, no loteamento Setor Araguaia, nesta cidade, com área de 360,00 m², 
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medindo: 12,00 metros de frente para Rua das Palmeiras, 12,00 metros aos fundos, dividindo com Faixa de Domínio da Rodovia 
GO-280; Por 30 metros nas laterais, dividindo à direita com lote n° 04e à esquerda com lote n° 06.O imóvel foi matriculado sob o 
n° M-6.993, no Registro Geral do Cartório de Registro de Imóveis desta cidade de Colinas do Tocantins/TO. VALOR TOTAL 
DOS ITENS: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 36.231,65 (trinta e seis mil, duzentos e 
trinta e um reais e sessenta e cinco centavos),* Valor sujeito a alteração LEILOEIRO OFICIALDR. MARCO ANTÔNIO 
FERREIRA DE MENEZES, devidamente matriculado na JUCETINS através da MATRÍCULA 2012.09.0015. **COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: será paga nos seguintes moldes (art. 884, parágrafo único, CPC/2015): A. Na arrematação: A comissão 
corresponderá a 5% do valor da arrematação, a ser paga pelo ARREMATANTE. B. Na adjudicação: A comissão corresponderá a 
1% do valor da avaliação, a ser paga pelo ADJUDICANTE. C. Na remissão e/ou acordo: A comissão será de 1% do valor da 
avaliação e será paga pelo EXECUTADO. FORMAS DE PAGAMENTO PARCELADO e/ou À VISTA: Lances à vista terão 
preferência sobre os lances parcelados, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da 
disputa, nesse caso, o interessado deverá avisar ao Leiloeiro no início do leilão sobre seu interesse em dar o lance à vista. Caso 
não haja ofertas à vista, o leilão terá continuidade apenas para lances parcelados. O parcelamento será permitido para imóveis e 
veículos conforme art. 895 do CPC (Lei n.13.105, de 16 de março de 2015), sendo observadas as seguintes regras:1) Até o início 
do primeiro leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; até 
o início do segundo leilão, mediante apresentação por escrito de proposta de aquisição do bem por valor que não seja 
considerado vil, com indicação do prazo, da modalidade, do indexador de correção monetária e das condições de pagamento do 
saldo. 2) Pagamento de valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 500,00 cada. O valor de cada parcela, por 
ocasião do pagamento, poderá ser acrescido de índice de correção monetária adotado pelo índice de correção da Vara, 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem. Efetuado o depósito do valor referente a 25% (vinte 
e cinco por cento), a proposta escrita do arrematante será encaminhada ao Juízo da Vara em que está distribuído o processo, 
que decidirá, dando o bem por arrematado pelo apresentante do melhor lance ou proposta mais conveniente. Será vedada a 
concessão de parcelamento da arrematação no caso de concurso de penhora com credor privilegiado. No caso de parcelamento, 
o licitante deverá apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, referências bancárias, idoneidade 
financeira e demonstrar inexistência de restrição em registro de cadastro de proteção ao crédito. Caso não seja apresentada 
documentação solicitada, o parcelamento poderá não ser autorizado. Não sendo aceita a caução idônea pelo Juízo da Vara em 
que o processo está distribuído, o arrematante poderá efetuar o pagamento da arrematação à vista, ou manter o pedido de 
parcelamento, porém terá a posse do bem postergada para após a quitação do lance ofertado. No caso de atraso de qualquer 
das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, 
autorizando o exeqüente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, 
devendo ambos os pedidos ser formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação (CPC, art. 895, §§ 4º e5º). 
LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA Quem pretender arrematar dito bem, deverá ofertar lances pela Internet, através do 
site www.agilleiloes.com.bra partir do primeiro dia útil subseqüente à publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e 
horário do leilão, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 (vinte e quatro) 
horas de antecedência do leilão, bem como recolher o valor devido na data designada para a realização do leilão, a fim de 
viabilizar a lavratura do respectivo termo. O lance oferecido via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de 
insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, como, por exemplo, problemas na conexão de internet, no funcionamento do 
computador, na incompatibilidade de software etc. Destarte, o interessado assume os riscos emanados de falhas ou 
impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação posterior. VENDA DIRETA Infrutíferas as tentativas de venda 
do bem penhorado nos leilões supra e não havendo interesse do Exeqüente em adjudicá-lo, será procedida a venda direta do 
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180 (cento e oitenta) dias. ADVERTÊNCIAS I - Os bens poderão ser reavaliados e a dívida atualizada até a data do 1º leilão, 
sofrendo alteração em seus valores, os quais serão informados pelo Leiloeiro, ora nomeado, no ato do leilão. II - Os bens serão 
vendidos no estado de conservação em que se encontrar, não cabendo à Justiça Estadual e/ou Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos. III - Eventuais dívidas a título de impostos, taxas, multas, etc, vencidas até a 
data da arrematação não são de responsabilidade do arrematante e sim do anterior proprietário, sendo que tais dívidas sub-
rogam-se no preço da arrematação (parágrafo único do art. 130 do CTN). IV - Caso o valor da arrematação seja inferior ao valor 
dos débitos incidentes sobre o bem, caberá ao exeqüente promovera execução de seu crédito em face do devedor, valendo-se 
dos privilégios e das prerrogativas de que possui. V - O arrematante poderá desistir da arrematação, sendolhe imediatamente 
devolvido o depósito que tiver feito: a) se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não 
mencionado no edital; b) se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das 
situações previstas no §1º do artigo 903 do Código de Processo Civil; c) uma vez citado para responder a ação autônoma de que 
trata o §4º do artigo 903 do Código de Processo Civil, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder 
a essa ação, nos termos do §5º do mencionado artigo. VI - Se houver desistência após a arrematação, será aplicada ao 
arrematante multa de 20% (vinte por cento) calculada sobre o valor do lance, em favor do autor da ação, salvo nos casos 
previstos no art. 903, § 5º do CPC. VII – Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, ser-lhe-á 
imposta, em favor do exeqüente, a perda da caução eventualmente prestada, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão 
admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). VIII - Havendo leilão positivo a carta de arrematação 
do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as 
garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução 
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(CPC,§1º, art.901) e, ainda, após o decurso de todos os prazos legais e a comprovação do pagamento do Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. IX - A carta de arrematação conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula 
ou individuação e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e aprova de pagamento do imposto de transmissão, além 
da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, §2º do art. 901). X - Expedida a carta de arrematação para 
pagamento parcelado, será a mesma levada pelo arrematante, se imóvel, ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis para 
averbação da hipoteca em favor do credor. XI - Considerar-se-á preço vil para os fins dispostos no art. 891 do CPC o lance que 
ofertar valor inferior a 50% (cinqüenta por cento) da avaliação do bem. XII- Os executados e respectivos cônjuges, se casados 
forem, e/ou na pessoa de seu representante legal, bem como eventuais: co-proprietário; 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 ficará intimado sobre as datas designadas para o leilão por meio do respectivo edital, se porventura não 
forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do CPC, e de que, antes da 
arrematação e da adjudicação do bem, poderá remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do CPC. XIII - Ficam todos 
cientes de que aquele que tentar impedir, perturbar ou fraudar arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou 
licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem, estará sujeito a penalidade prevista no 
art.358 do Código Penal, sem prejuízo da reparação do dano na esfera cível, nos termos do art. 186 do Código Civil. XIV - 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. XV - 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. DA ENTREGA DOS BENSA carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse, ou 
termo de entrega quando se tratar de bem móvel, será expedida em favor do arrematante após pagamento do valor da 
arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante 
e transcorrido o prazo recursal. Caso haja interposição de recurso, fica facultado ao arrematante, no prazo de 05 (cinco) dias, 
desistir da arrematação do bem leiloado, oportunidade em que será de volvido o valor depositado inicialmente a título de 
pagamento do bem e comissão do leiloeiro. Não sendo o caso de desistência,a carta de arrematação será expedida após o 
julgamento do recurso interposto.Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à 
Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, 
embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a 
verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou 
divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. Os bens móveis penhorados poderão ter 
sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), 
bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-
se do produto da alienação judicial. ÔNUS/GRAVAMES Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, 
até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter 
Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e 
contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à arrematação. 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 –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 ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4931 
PALMAS-TO, SEGUNDA-FEIRA, 29 DE MARÇO DE 2021 58 arrematação, comissão de leiloeiro e de mais despesas ficarão por 
conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). 
OBS: Ficarão ainda por conta do ARREMATANTE as seguintes DESPESAS, não inclusas no preço do lance: a) CUSTAS DE 
ARREMATAÇÃO, (1% do valor da arrematação, adjudicação ou remição em hasta pública mínimo de R$ 24,00 reais e máximo 
de R$240,00 reais), nos termos do Anexo Único da Lei 1.286/2001, Tabela X, item 63,a ser recolhida aos cofres do FUNJURIS 
através de DAJ; b) Eventuais taxas de transferência do bem. O arrematante deverá retirar a guia de Custas de Arrematação na 
Vara que ora realiza o leilão e, em caso de parcelamento a emissão das parcelas (guia de parcelamento), serão de 
responsabilidade do Arrematante e devem ser retiradas diretamente na Vara onde ocorrer. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da 
Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Colinas, Estado do Tocantins, eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, 
Técnica Judiciária digitei e conferido pela Chefe de Secretaria, Valquíria Lopes Brito 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
0001884-17.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, JOAO PEDRO FONSECA GOMES, residente na Av. Bernardo Sayão, Auto 
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Posto Curió, lado esquerdo próximo ao Posto Mil, Bairro Santo Antônio, Colinas do Tocantins/TO, o qual se encontra atualmente 
em local incerto ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte 
dispositiva: DISPOSITIVO Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da 
Requerente, DEFIRO a representação, pelo prazo de 03 (três) meses, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas 
Protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a serem cumpridas pelo representado JOAO PEDRO FONSECA GOMES: a) 
Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) Proibição de freqüentar a residência e local de 
trabalho da parte autora, sem autorização judicial; c) Não manter contato com a parte autora, seus familiares e 
testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem autorização judicial; d) Proibição de aproximação da vítima em 
distância mínima de 500 (quinhentos) metros. O eventual descumprimento das medidas protetivas supramencionadas dará 
ensejo à tomada de medidas de natureza penal cabíveis ao caso, tendentes a manter incólume a integridade da ofendida, 
inclusive a decretação de prisão preventiva. Intime-se o representado acerca de todas as medidas protetivas estabelecidas, 
bem como das sanções que poderão advir de seu eventual descumprimento. Colinas do Tocantins/To, 05 de maio de 2021. José 
Carlos Ferreira Machado – Juiz de Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no 
“Placar” do Fórum da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 12 de maio de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), 
Técnico Judiciário, Mat. 249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto 
Respondendo pela Vara Criminal. 
 

COLMEIA 
2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 20 DIAS) 
O Dr. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito desta Comarca de Colméia, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. 
[...] FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pela Escrivania do Cartório de 
Família, Sucessões, Infância, Juventude e 2° Cível, tramitam os autos sob o nº. 0001468-85.2017.8.27.2714, Ação de 
Averiguação de Paternidade, em que figura como requerente: A. D representado por sua genitora ALYNE DIAS SOAES em 
desfavor de ABEL DUARTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, Engenheiro Florestal, portador do CI e CPF desconhecidos, em local 
incerto e não sabido e no qual por este meio, faz e tem a FINALIDADE de CITAR ABEL DUARTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, 
Engenheiro Florestal, residente e domiciliado em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO para nos termos do despacho proferido no 
evento 04, apresentar contestação no prazo de até 15 (quinze) dias, que a seguir transcrevo: "... Recebo a inicial e defiro os 
benefícios da justiça gratuita à parte autora, nos termos do art. 98 do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, conforme 
art. 334, §4º, II do CPC. Cite-se o Requerido para apresentar contestação no prazo de até 15 (quinze) dias. Designo audiência de 
instrução e coleta de material genético, a se realizar no dia e no horário que deverão ser colocados em pauta e devidamente 
certificados nos autos pela assessoria do juízo. [...] Cumpra-se. Intime-se. Colmeia - TO, 09 de outubro de 2017. Ricardo 
Gagliardi, Juiz de Direito." DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Colméia - TO., aos 05/05/2021. Eu Matheus 
Fernandes de Souza Lima, digitei e conferi. Certifico e dou fé que, afixei no placard do Fórum local, cópia do presente edital, 
nesta data. Colméia- TO. 
 

DIANÓPOLIS 
Central de Execuções Fiscais 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0002381-27.2018.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em 
face de WANDERSON PEREIRA DA COSTA - CPF 067.655.771-65. E, como esteja(m) em lugar incerto e não sabido,  fica(m) 
CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida 
com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n. 493/2018, no valor de R$ 16.574,40, ou 
garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o 
pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) 
dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, 
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 28 de janeirode 
2021. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. BALDUR ROCHA GIOVANNINI Juiz de Direito. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0000720-13.2018.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em 
face de CLAUDEJANE BATISTA SANTANA - CPF 713.304.451-04. E, como esteja em lugar incerto e não sabido,  fica CITADA 
e INTIMADA de todos os termos da Ação supra bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e 
multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa n. J6563/2017, no valor de R$ 13.534,25 (treze mil 
quinhentos e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não 
fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica intimado ainda, para, caso queira, 
oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada 
no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca 
de Dianópolis-TO, aos 23 de fevereiro de 2021. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0001721-96.2019.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em 
face de COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LIDER LTDA -CNPJ 38.131.629/0001-43, ELIAS MENEZES 
SANCHES-CPF 073.891.169-00 e HILDESIA MARIA RODRIGUES TELES SANCHES - CPF 442.791.081-53. E, como 
esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, ficam CITADOS e INTIMADOS de todos os termos da ação supra bem como para, no 
prazo de 05 (cinco) dias, pagar (em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa n. 
C-855/2019, no valor de R$ 330.622,56 (trezentos e trinta mil seiscentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos), ou 
garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o 
pagamento da dívida. Ficam intimados ainda para, caso queiram, oferecerem embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no 
Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 26 de fevereiro de 2021. Eu, Mª 
Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. 
 
EDITAL Nº 2081129 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 5000058-86.2003.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em 
face de DIACAL CALCARIO DIANOPOLIS LTDA, MANACÁ S/A CNPJ 50.585.447/0001-48 e PATROCÍONIO CALCÁRIO 
AGRÍCOLA LTDA CNPJ 19.472.950/0001-47. E, como estejam em lugar incerto ou não sabido, ficam as duas últimas, ou 
seja, MANACÁ S/A CNPJ 50.585.447/0001-48 e PATROCÍONIO CALCÁRIO AGRÍCOLA LTDA CNPJ 19.472.950/0001-47, na 
condição de sócias solidárias CITADAS e INTIMADAS de todos os termos da ação supra bem como para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados nas Certidões da  Dívida Ativa 1203-B e 1204-
B/2003, no valor de R$ 52.965,57 (cinquenta e dois mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete 
centavos), acrescidos de juros, multa de mora e encargos indicados nas certidões da Dívida Ativa acima referidas, bem como as 
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% da dívida ou garantir a execução com oferecimento de bens à 
penhora, sob pena de não o fazendo ser lhe penhorados bens suficientes ao adimplemento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) 
ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o 
presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 01 de fevererio de 2021. Eu, Mª Antônia G. dos Santos, Técnica 
Judiciária, digitei e conferi. BALDUR ROCHA GIOVANNINI Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que por 
este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0003073-55.2020.8.27.2716, que o CONSELHO REGIONAL DE 
MEDICINA VETERINÁRIA move em face de MAGALHAES & LIMA LTDA- CNPJ nº 07.0536342/0001-19. E, como esteja(m) 
em lugar incerto ou não sabido,  fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida 
Ativa nº 3849/20, no valor de R$ 4.415,18 (quatro mil quatrocentos e quinze reais e dezoito centavos), ou garantir a 
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execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento 
da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no 
Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 18 de janeiro de 2021. Eu, Mª 
Antônia G. dos Santos, Técnica Judiciária, digitei e conferi. BALDUR ROCHA GIOVANNINI Juiz de Direito. 
 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. 
A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível se 
processam os autos de EXECUÇÃO FISCAL 5000624-80.2013.827.2717, e por meio deste Edital com prazo de 20 (vinte) 
dias, fica intimado DELSO FERREIRA BORGES (CPF nº 707.248.068-49) para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar, 
querendo, embargos à penhora, conforme informado nos eventos 78,79 e 80. Figueirópolis/TO, data certificada no sistema. 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Figueirópolis, Estado do 
Tocantins. Eu,  Alessandra Waleska R de Aguiar, Técnico Judiciário, o digitei. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
Edital de Citação com prazo de 20 dias 
AUTOS Nº: 0000748-69.2018.8.27.2719 
Chave de segurança n. 199641498418 
Ação: Divórcio Litigioso 
Requerente: EDIVALDO VIEIRA LIMA 
FINALIDADE: CITA a (s) requerida (s) VALDELICE RODRIGUES DOS SANTOS, atualmente em lugar incerto e não sabido pelo 
autor, pelo presente Edital CITA a requerida,  nos termos da presente ação para querendo no prazo de 20 (vinte) dias 
contestar o pedido inicial, contados da publicação no DJ/TO sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos  alegados, E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, cuja 1º via será 
publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, nesta cidade e Comarca de 
Formoso do Araguaia, 13 de maio de 2021. Eu Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA 
ARAUJO AIRES TORIBIO, JUÍZA DE DIREITO. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
AUTOS Nº: 00020319320198272719 
Chave de segurança n. 502224912519 
Ação: INTERDIÇÃO 
Requerente: ANTONIA SABINO DOS SANTOS 
A Doutora Ana Paula Araújo Aires Toribio, Juíza 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 curatela, Processo nº 
00020319320198272719, CHAVE nº 502224912519, requerida por ANTONIA SABINO DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, 
portadora do Registro Geral n.º 2886819 SSP/GO e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas n.° 534.624.081-00, residente e 
domiciliada na Avenida Fernando Henrique Cardoso, Casa 37, Setor Aeroporto, Formoso do Araguaia – TO, CEP: 77.470-000, 
em face DEUSIRENE SABINO DOS SANTOS, brasileira, solteira, aposentada, nascida em 04/05/1987, inscrita no CPF sob n° 
715.792.891-42, residente e domiciliado na Avenida Fernando Henrique Cardoso, Casa 37, Setor Aeroporto, Formoso do 
Araguaia – TO, CEP: 77.470-000. Pela MM. Juíza, no (evento-50), foi prolatada a sentença, cuja parte dispositiva segue 
transcrita: “Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em virtude da anuência ministerial, acolho o 
pedido formulado na peça vestibular e DECRETO A INTERDIÇÃO PLENA de Deusirene Sabino dos Santos, o que faço com 
suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 do Código de Processo Civil, para declarar a incapacidade para os atos 
da vida civil, de natureza patrimonial e negocial, como emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser 
demandado, e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração, ressalvados aqueles destinados aos seus 
gastos mensais ordinários, e nomeio-lhe CURADORA sua mãe  Antônia Sabino dos Santos, ora requerente, nos termos do 
§2º do art. 1.775 do Código Civil c/c art. 747 do Código de Processo Civil, para a prática de todos os atos da vida civil. Via de 
consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil. Custas pela parte autora, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do artigo 98, §3°, do Código de 
Processo Civil. Sem honorários. Ciência ao Ministério Público. Em obediência ao disposto no artigo 755, §3º, do Código de 
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Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três vezes na imprensa oficial, com 
intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, no DJ do TJTO e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça. Dispensada 
a publicação na imprensa local, por inexistente neste município, bem como por ter sido a parte autora beneficiária da justiça 
gratuita, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial de computadores ocorre 
com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no sistema e-proc do TJTO. Finalmente, a publicação na 
plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo 
funcionamento. Anoto a desnecessidade de expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, porquanto, conforme disposto no 
§1º do artigo 85 da Lei nº 13.146/2015, a definição da curatela não alcança o direito a voto. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas devidas. Formoso do Araguaia, 07/04/2021. DADO E 
PASSADO nesta Cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, Estado do Tocantins aos 13 de maio de 2021. Eu Douglas Silva 
Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. ANA PAULA ARAUJO AIRES TORIBIO, JUÍZA DE DIREITO. 
 

GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc..FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) Acusado (a) 
abaixo qualificado estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, 
fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10(dez) dias, ofereça por 
escrito, resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo Penal. AÇÃO 
PENAL N°.0000292-11.2021.8.27.2721 Incidência Penal: ARTIGO 329 “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL E ART. 
331 “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL.. Autor da denúncia: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. 
ACUSADO: MATHEUS HENRIQUE PINHEIRO ROCHA, brasileiro, nascido aos 02/04/2001, natural de Miracema do Tocantins-
TO, filho de FABIANNY PINHEIRO DOS SANTOS e JÚNIOR ALVES ROCHA, RG n.º 1.691.463, inscrito no CPF sob o n° 
063.464.541-29, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado 
do Tocantins, aos 23/03/2021.Redigido por RENATA TAVERNARD VAZ CAIXETA, estagiária, e conferido por mim, MARCOS 
VINÍCIUS PEREIRA DE MORAIS, Diretor de Secretaria, certificando a autenticidade da assinatura do Meritíssimo Juiz abaixo. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc..FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o (a) Acusado (a) 
abaixo qualificado estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, 
fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10(dez) dias, ofereça por 
escrito, resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo Penal. AÇÃO 
PENAL N°.0004592-84.2019.8.27.2721 Incidência Penal: art. 28, caput, da Lei nº 11.343 de 2.006. Autor da denúncia: O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. ACUSADO: ESPEDITO PEREIRA ANDREZA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 10/12/1984, natural de Colinas/TO, filho de ALBERTINA PEREIRA ANDREZA, portador doCPF nº005.593.751-90, 
RG nº 729.059 SSP/TO, estando atualmente em local incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, 
Estado do Tocantins, aos 11/05/2021. Elaborado por mim, RENATA TAVERNARD VAZ CAIXETA, estagiária, 360052, e corrigido 
por mim, MARCOS VINÍCIUS PEREIRA MORAIS, diretor de secretaria, 353602. Certifico e dou fé, haver afixado no " Placar" do 
Fórum local, a cópia do presente Edital. Guaraí, 11/05/2021. 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 2730800 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
CITANDO: COMPANHIA MERCANTIL E AGRICOLA SAO FRANCISCO 
OBJETIVO: Citação dos requeridos do inteiro teor do autos nº 0013235-91.2020.8.27.2722, Ação de Cobrança que lhe move 
ELIYENIY NUNES DA CUNHA, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 87512459149, do inteiro teor da petição inicial, cuja cópia segue 
anexa, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o presente feito, sob pena de serem presumidos aceitos por 
verdadeiros os fatos articulados na inicial, e ainda confissão e revelia, nos termos dos artigos 285 e 319 do CPC. (Citação 
conforme a Lei nº 8.710/93). OBJETO: 2317. VALOR DA CAUSA de R$ 10.000,00. 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, 12 de Maio de 
2021. Eu, Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1176/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GURUPI, de 12 de maio de 2021 
A Dra. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO, Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Gurupi, Estado 
do Tocantins , no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc, 
CONSIDERANDO a necessidade de designar um servidor para assumir a função de fiscal de execução de contrato (fiscal 
setorial), nesta Comarca de Gurupi - TO, em face do contrato realizado com a Empresa Reduto Segurança Privada; 
CONSIDERANDO o teor do artigo 42, inciso I, alínea h, da Lei complementar nº. 10/96, que trata da Lei Orgânica do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º DESIGNAR o  servidor ADAILTON LIMA MARINHO, matricula 234849, Técnico Judiciário, lotado nesta Diretoria do Foro, 
para assumir a função de fiscal de execução de contrato junto à Empresa Reduto Segurança Privada, a partir desta data, 
enquanto perdurar o contrato de prestação de serviços junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins - TO. 
Art. 2º Objetivando a concretização das anotações inerentes, encaminhe-se cópia deste ato administrativo à Presidência do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

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

 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO MEDIDAS PROTETIVAS COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
MEDIDA PROTETVA DE URGENCIA 0004249-17.2021.8.27.2722  
Chave do Processo nº 375800534721 
Denunciados: MARCELO FERREIRA DA SILVA 
Vítima: E. T. S. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move contra o MARCELO FERREIRA DA SILVA, vulgo Maranhense, brasileiro, 
união estável, natural de São Felix de Balsas - MA, nascido aos 10/01/1977, inscrito no CPF 013.559.303-40, filho de Maria 
da Cruz de Oliveira Silva e de Antonio Ferreira da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido. Ficando o acusado, acima 
qualificado da decisão proferida cujo segue transcrito o dispositivo. DECIDO. Os indícios de ocorrência de violência doméstica e 
familiar contra a vítima podem ser extraídos do relato contido no Boletim de Ocorrência n.º 31188/2021-A01 e das declarações 
da vítima (evento 1). A urgência na concessão das medidas protetivas reside em fazer cessar a suposta violência contra a vítima, 
resguardando a sua integridade física, moral e psicológica, buscando, sobretudo, evitar eventual risco de reiteração ou 
agravamento da conduta ilícita. Assim, considerando que a Lei n.º 11.340/06 visa coibir e punir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, ocorrida no âmbito da unidade doméstica, da família ou em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor 
conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação; e que a vítima está se sentindo desprotegida em 
face da conduta do requerido, devem ser deferidas as medidas protetivas necessárias. Porém, quanto à medida de proibição de 
contato, entendo que ela não é extensível a todos familiares da vítima e testemunhas, mas tão somente aos filhos do casal que 
residem com a vítima, a fim de evitar que o requerido se utilize dos filhos para atingir de modo reflexo a ofendida. Ressalto, 
ainda, que não se está, neste momento, a analisar a materialidade de uma suposta infração penal, tratando-se tão somente de 
um juízo de probabilidade até que se tenham condições de melhor analisar o mérito da questão. Isto posto, CONCEDO  as 
seguintes medidas protetivas de urgência em desfavor de MARCELO FERREIRA DA SILVA, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias: Deverá manter distância mínima de 300 (trezentos) metros da vítima E. T. S.; Proibição de manter qualquer forma de 
contato com a vítima E. T. S., seja diretamente ou através de terceiros, por qualquer meio de comunicação; Estará proibido de 
residir no raio de 300 (trezentos) metros da casa da vítima E. T. S.. Saliento que a medida que proíbe a aproximação com a 
pessoa da ofendida fica suspensa em caso de atendimento ao chamamento judicial no ambiente forense, tanto neste juízo como 
perante a Vara de Família e Defensoria Pública. O requerido desde já fica ciente que a cada e descumprimento comprovado, 
será penalizado com multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), além de estar sujeito a prisão preventiva por descumprimento 
de medida protetiva, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal e artigo 20 da Lei Maria da Penha. Advirto 
ainda o requerido que o descumprimento de qualquer das medidas protetivas deferidas por este juízo caracterizará crime de 
descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n.º 11.340/06, sem prejuízo de outras eventuais infrações 
penais que venha a praticar contra a vítima. Em caso de descumprimento comprovado a quaisquer das medidas protetivas acima 
citadas pelo requerido, desde já a Polícia Militar está autorizada a prendê-lo e conduzi-lo à Central de Flagrantes para adoção 
dos procedimentos legais, devendo o respectivo auto de prisão em flagrante ser submetido a controle judicial em conformidade 
com o artigo 310 do Código de Processo Penal. Determino à serventia: Dê ciência ao Cmte da Polícia Militar dando-lhe 
conhecimento destas medidas protetivas para, se for o caso, prestar imediato socorro à vítima, sem prejuízo de prender o 
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requerido, conduzindo-o à Central de Flagrantes para o procedimento; Intime-se o requerido dando-lhe conhecimento desta 
decisão, advertindo-o das consequências citadas acima em caso de descumprimento. Na ocasião, o Oficial de Justiça deverá 
alertar ao requerido de que a PM já está autorizada a prendê-lo em caso de descumprimento; Intime-se a vítima sobre o 
conteúdo desta decisão, esclarecendo-a de que deverá comunicar a este juízo o eventual descumprimento das medidas 
protetivas pelo representado, bem como sobre possível reconciliação com o mesmo. Ainda, deverá ser alertada quanto ao prazo 
destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação; Embora as medidas 
protetivas sejam aplicadas em desfavor do requerido, busca-se seu efetivo cumprimento dentro da razoabilidade. Assim, intime-
se a vítima comunicando-lhe que não poderá procurar o requerido e deverá evitar os mesmos lugares em que este já se 
encontre, sob pena de revogação das medidas protetivas; Alerte-se a vítima da necessidade de comunicar em juízo qualquer 
mudança de endereço; Intime-se a vítima para que informe se tem interesse em ser assistida pela Patrulha Maria da Penha e, 
havendo interesse, comunique-se a referida Patrulha acerca desta decisão, a fim de apoiarem o cumprimento destas medidas; 
Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar o atendimento aos mesmos, caso tenham 
interesse; Intimem-se as partes, alertando-os que, havendo necessidade de comunicação para tratarem de assuntos de 
interesses mútuos deverão procurar a Defensoria pública e/ou Advogado de confiança para adoção das providências cabíveis. 
Entretanto, ficam cientes que jamais poderão procurar um ao outro, ainda que por telefone/Whatsapp. A consequência para o 
requerido, será a prisão por descumprimento da medida, sem prejuízo das implicações legais pelo cometimento de outros 
crimes. Para a vítima, implicará na revogação das medidas protetivas; Sendo noticiado o descumprimento da medida, vista ao 
MP para conhecimento e requerer o que lhe aprouver, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; Intimem-se MP, Autoridade Policial 
e Defensoria/Advogado. Gurupi/TO, data da assinatura constante do sistema. Jossanner Nery Nogueira Luna - Juiz de Direito. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, sexta-feira, 13 de maio de 2021. Eu, Diane 
Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 
Editais de citação 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
Processo nº 0003116-59.2020.8.27.2726/TO 
Classe Judicial EXECUÇÃO FISCAL 
Autor: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA 
Réu: CASA RURAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA 
Réu: JORGE LUIS DE CASTRO 
O Doutor RICARDO GAGLIARDI, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc., publica esse expediente com a FINALIDADE: CITAR a executada(s), CASA RURAL COMÉRCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUÁRIA LTDA, CNPJ nº 08.628.368/0001-00, representada pelo sócio(s) JORGE LUIZ DE CASTRO, 
inscrito no CPF: 944.200.681-91; e MARIA NEUZIANE ANDRADE DA SILVA, inscrita no CPF: 941.793.281-00, estando em lugar 
incerto e não sabido, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento integral da dívida e atualizações, e, se garantida a 
execução, poderá apresentar embargos, caso queira, no prazo de 30 dias e CIENTIFICÁ-LO de que para a hipótese de pronto 
pagamento do débito, os honorários advocatícios serão fixados em 10% (dez por cento) da dívida, conforme despacho lançado 
no evento 30 dos autos em referência. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá 
ser publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, aos 06 de maio de 2021. Eu, Lucília Rodrigues Barros Luz, Estagiária, digitei o presente. Documento 
eletrônico assinado por RICARDO GAGLIARDI, 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 2691925v3 e do código 
CRC ea3029b2 
 

NOVO ACORDO 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Juíza de Direito da Comarca de Novo Acordo/TO, ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, FAZ SABER, a todos quantos do 
presente Edital de CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo se processam os autos de Ação Penal nº 
5000098-22.2009.8.27.2728, Chave n. 636929426414, proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de DANIEL 
MARTINS PEREIRA DE SOUZA, filho de Rosimeire dos Santos Lucindo de Souza e José Martins Pereira de Souza, 
portador do RG n. 44.780.771-7 SSP-SP, CPF 029.818.321-82, nascido em 01/05/1989, residente na Rua Macapá, 109, Vila 
Linda, Santo André/SP, estando em local incerto ou não sabido, pela suposta prática do crime tipificado nos artigo 155, caput, 
do CPB. FICA O DENUNCIADO CITADO pelo presente edital, para, querendo, em 10 (dez) dias, apresentar resposta, quando 
poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interessa à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
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pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, caso não o faça, ser-lhe-á 
nomeado Defensor Público para a prática do referido ato processual, devendo o acusado apresentar sua defesa eletronicamente 
no Sistema EPROC, perante o Juízo da Comarca de Novo Acordo, telefone: (63) 3369-1168. Para o conhecimento de todos será 
publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum local. Dado e passado nesta cidade de Novo Acordo, Estado do 
Tocantins, aos 10/05/2021. Eu, José Humberto Barbosa Coelho, Escrivão Judicial, lavrei.(a)ALINE MARINHO BAILÃO 
IGLESIAS-Juíza de Direito,  
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1178/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 12 de maio de 2021 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2378/2020 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de dezembro de 2020, na qual autorizou a 
disposição do servidor Aurélio Alves de Castro, Oficial de Justiça / Avaliador, para a Comarca de Novo Acordo; 
CONSIDERANDO a manifestação CESAU (3138935) na qual atestou que o servidor se enquadra no art. 3º, I, do Decreto 
Judiciário nº 109, de 13 de Março de 2020, devendo assim permanecer afastado de suas atividades laborais, por se enquadrar 
no grupo de risco para COVID-19; 
CONSIDERANDO o Despacho Nº 27138 / 2021 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, (3675719), o qual determinou a regularização 
da situação funcional em tela (do servidor Aurélio Alves de Castro) e possibilitar a designação de substituto na localidade de sua 
lotação atual (Novo Acordo); 
CONSIDERANDO que a lotação dos servidores na Comarca é determinada pela Diretoria do Foro. 
RESOLVE: 
Art. 1º - Designar a servidora FERNANDA GLÓRIA AMARAL, matrícula nº 352701, CEDIDA AO TJTO, para, sem prejuízo de 
suas funções, substituir o servidor AURÉLIO ALVES DE CASTRO, matrícula nº 4577, ocupante do cargo efetivo de OFICIAL DE 
JUSTIÇA AVALIADOR, da COMARCA DE NOVO ACORDO no período de 28/04/2021 a 30/06/2021, com o consequente 
pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição. 
Art. 2° - Esta portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 28/04/2021. 
Art. 3º - Encaminhem-se cópia da presente Portaria á Presidência e a Corregedoria Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
2ª 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 0053211-21.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JOÃO PAULO DOS SANTOS 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOÃO PAULO DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 01/05/1989, 
natural de Campinas/SP, filho de Elenalda Maria dos Santos, portador do RG nº 44832088, inscrito no CPF sob o nº 
371.996.398-56, residente e domiciliado na Rua 13, Lote 168, Quadra 10, Setor Santa Bárbara , Palmas/TO, atualmente em local 
incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00532112120198272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, por seu representante legal, vem perante este Juízo, oferecer a presente 
DENÚNCIA em desfavor de JOÃO PAULO DOS SANTOS, brasileiro, nascido aos 01/05/1989, natural de Campinas/SP, filho de 
Elenalda Maria dos Santos, portador do RG nº 44832088, inscrito no CPF sob o nº 371.996.398-56, residente e domiciliado na 
Rua 13, Lote 168, Quadra 10, Setor Santa Bárbara , Palmas/TO. Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 16 de agosto 
de 2019, em local não determinado, nesta capital, o denunciado JOÃO PAULO DOS SANTOS vendeu coisa alheia como própria, 
obtendo para si, vantagem ilícita no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), consistente em uma residência localizada 
na Rua 11, Quadra 15, Lote 09, Setor Santa Bárbara, em prejuízo da vítima ELIEZELTO MOURA DE OLIVEIRA. Segundo 
apurou-se, Dionatan Alves de Oliveira adquiriu a residência situada na Rua 11, Quadra 15, Lote 09, Setor Santa Bárbara, através 
do programa Minha Casa Minha Vida, sendo que, posteriormente, cedeu o uso do imóvel para Jean Carlos Pereira de Brito. No 
dia 12/08/2019, Jean Carlos alugou o referido imóvel para o denunciado, o qual realizou o pagamento de dois meses de aluguel 
e, em seguida, sem prestar mais esclarecimentos, desapareceu do local. Ocorre que, no dia 20/08/2019, Jean Carlos se dirigiu 
até o citado imóvel e, naquela residência, encontrou Eliezelto Moura de Oliveira, o qual afirmou que havia adquirido o imóvel 
junto ao denunciado. Durante a negociação com o denunciado, estabeleceu-se o preço de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil 
reais) pelo imóvel, dos quais foram pagos cinquenta parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) e um automóvel da marca Chevrolet 
Cruze, de cor branca, placa de identificação: MWL9234, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais). Para realizar a 
fraude, o denunciado, com manifesta má-fé, falsificou um contrato de compra e venda (Contrato Particular de Venda e Compra 
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de Bem Imóvel de fls. 10-14), no qual o verdadeiro proprietário do imóvel transfere a propriedade para ele. Posteriormente, em 
posse do contrato falso, o denunciado, no dia 16/08/2019, vendeu o referido imóvel para Eliezelto mediante um Contrato de 
Compra e Venda de Imóvel de fls. 6 (evento 1). Interrogado pela autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva. 
Assim agindo, o denunciado JOÃO PAULO DOS SANTOS incorreu nas sanções do art. 171, § 2º, inciso I, do Código Penal, 
motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA e requer: a) A autuação da presente e a citação do 
denunciado para, querendo, apresentar defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396 do Código de Processo Penal). 
Verificando-se que o denunciado se oculta para não ser citado, requer a aplicação do disposto no artigo 362 do Código de 
Processo Penal, aplicando-se, neste caso, a regra do parágrafo único deste citado artigo. Não sendo encontrado o denunciado 
no endereço constante dos autos, requer que seja ele citado por edital, aplicando-se, neste caso, a regra do disposto no caput do 
artigo 366 do Código de Processo Penal. b) Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o denunciado não constituir 
defensor, requer o cumprimento do disposto no § 2º do artigo 396-A do Código de Processo Penal. c) Após, seja recebida a 
presente denúncia, com a designação e audiência de instrução e julgamento, sem prejuízo da observância e cumprimento das 
disposições das leis nº 11.690/08 e 11.719/08, mesmo que não constem, expressamente, da presente denúncia. d) Seja julgada 
procedente a pretensão punitiva nos moldes perfilhados nesta proemial acusatória, com a consequente condenação do 
denunciado. Em havendo incidência no caso em apuração : a) a) Nos termos do artigo 201 do Código de Processo Penal, a 
comunicação da ofendida no endereço por ela indicado, inclusive o eletrônico, de todos os atos processuais relativos ao ingresso 
e à saída do denunciado da prisão, à designação de data para audiência e à sentença e respectivos acórdãos que a mantenham 
ou modifiquem; b) Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que seja fixado o valor mínimo para a 
REPARAÇÃO DOS DANOS causados pela infração. Palmas/TO, 12/12/2019. Sidney Fiori Júnior, Promotor de Justiça da 
Capital." "DESPACHO: Considerando a não localização do acusado JOÃO PAULO DOS SANTOS, expeça-se edital de citação 
com prazo de 15 (quinze) dias, na forma do artigo 361 do Código de Processo Penal. Transcorrido o prazo em referência, se o 
réu não comparecer nem constituir advogado, aplico desde já os termos do art. 366 do CPP, suspendo o processo e o curso 
prescricional. Indefiro o pedido de produção antecipada das provas, uma vez que não se revela medida imprescindível e urgente, 
mostrando-se inidônea a justificativa com base unicamente no mero decurso do tempo, conforme é o entendimento da Súmula n. 
455/STJ. Ademais, o simples argumento de que as testemunhas poderiam esquecer detalhes dos fatos com o decurso do tempo 
não autoriza, por si só, a produção antecipada de provas, sendo mister fundamentá-la concretamente, sob pena de ofensa ao 
devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Deixo de decretar a prisão preventiva do acusado, apesar de estar em 
lugar ignorado, porque lhe foi atribuída a prática de crime cuja pena máxima não supera quatro anos ou porque a análise de seus 
antecedentes não revela necessidade de se adotar tal medida. Após lavrada a certidão de decurso de prazo do 
edital, à escrivania para anexar cálculo de prescrição pertinente. Antes de sobrestar os autos, ciência ao Ministério Público. 
Palmas/TO, 7/5/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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, 12/05/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

3ª 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 0009111-10.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): PHILIPPE CHARLES NAUDIN 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) PHILIPPE CHARLES NAUDIM, naturalizado brasileiro, nascido em 
02/07/1950, natural da Bélgica, filho de Anne Marie Catala e de Claude Emile Jacques Naudim, inscrito no CPF nº 221.706.506-
87, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00091111020218272729, pelos motivos a seguir 
expostos: "DENÚNCIA: "Extrai-se do Inquérito Policial em epígrafe que no dia 13 de novembro de 2018, por volta das 15h30, no 
estabelecimento comercial denominado Supermercado Extra, localizado na Quadra 402 Sul, em Palmas-TO, o denunciado, com 
consciência e voluntariedade, injuriou Larisse dos Santos Cunha, ofendendo-lhe a dignidade, utilizando inclusive elementos de 
raça e cor. Apurou-se que, na data supra, a vítima trabalhava como operadora de caixa do mencionado supermercado, ocasião 
em que fez o atendimento do denunciado. Consta que, após efetuada a compra, Philippe Charles foi até o balcão do 
estacionamento para liberar a sua saída, mas percebeu ter perdido o cupom fiscal, necessário para isentá-lo do pagamento da 
taxa de estacionamento. Extrai-se dos autos que em razão disso ele retornou ao caixa e começou a ofender a vítima, afirmando 
que ela não lhe havia entregue o cupom fiscal, passando a proferir contra ela xingamentos do tipo: “você é uma incompetente, 
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burra, cara lerda, jumenta” e, por fim, chamando-a de negra, de forma pejorativa, como fim de injuriar e ofender a sua 
dignidade.Segundo o testemunho de Maria Dalva Freitas Lima, o denunciado batia muito forte no balcão do caixa, enquanto 
proferia as injúrias contra a vítima e que também a impedia de sair do local, posicionando o corpo na frente do dela. Disse por fim 
que acredita que ele somente não agrediu fisicamente Larissa dos Santos porque outros funcionários vieram em seu socorro. 
Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia PHILIPPE CHARLES NAUDIM, já devidamente qualificado, como incurso 
nas penas do crime tipificado no artigo 140, § 3º, do Código Penal Brasileiro [...]". DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de 
localização da pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias.Outrossim, 
suspendo a realização da audiência e determino que a vítima seja comunicada.” 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, 13/05/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 1152/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 10 de maio de 2021 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO os dispostos nas Resoluções  nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 06 de julho de 2012, ambas do 
Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
CONSIDERANDO a Resolução nº 46/2017, de 07 de dezembro de 2017, da Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense; 
CONSIDERANDO a necessidade de promover alterações da Escala do Plantão Judicial instituída através da Portaria nº 
228/2018; 
CONSIDERANDO que conforme disposto na Resolução nº 46/2017 do Tribunal de Justiça deste Estado. 
CONSIDERANDO os termos da Resolução nº 49, de 14 e dezembro de 2020, que estabelece o expediente no Poder Judiciário 
para o período das 12h às 18h; 
RESOLVE: 
Art.1 alterar a Portaria Nº 1005/2021 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 26 de abril de 2021, para o fim de registrar que o plantão 
judicial do período de 14/05/2021 às 18h a 21/05/2021, às 11h59min, será cumprido pelo magistrado Luiz Zilmar dos Santos 
Pires, servidora Jocyléia Santos Falcão e oficiala de justiça Samira Campos Feitosa. 
Art. 2º os plantões serão exercidos pelo Douto Magistrado que se encontra respondendo pela Unidade Judiciária escalada e seu 
respectivo Escrivão ou aquele que as suas vezes o fizer. 
Art. 3º nos casos de suspeição, impedimento, impossibilidade ou ausência do Magistrado plantonista, o plantão será exercido 
pelo Magistrado designado para o plantão imediatamente subseqüente, com superveniente compensação. 
Art. 4º a critério da Diretoria do Foro, a Escala de Plantão poderá ser modificada, por meio de requerimentos justificados. 
Publique-se atentando-se para o parágrafo único do art. 2º da Resolução CNJ nº 71/2009, com as modificações efetuadas pela 
Resolução nº 152/2012. Registre-se. Cumpra-se. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos doze (12) dias do mês 
de maio (05) do ano de dois mil e vinte e um (2021). 
Flávia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
 

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 
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  0000066-
84.2018.8.27.2729, proposta pelo MUNICIPIO DE PALMAS em face de  CONTERSA-CONSTRUCOES TERRAPLANAGEM E 
SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF nº 03358828000104, 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 sentença proferida no evento n.º 68 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 
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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. 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). 
 
EDITAL DE CITAÇÃO E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: MARIA EUGENIA ALVES BARBOSA – CNPJ/CPF: 
719.727.491-53, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0035400-48.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. 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 E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: JOSE RIBAMAR FERREIRA DA SILVA – CNPJ/CPF: 
257.009.603-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0035496-63.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos 
autos da ação executiva supracitada. 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 E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: RENATA FERREIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 
004.396.551-29, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  0032656-80.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA 
MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se aos honorários advocatícios, que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ILDO VALDEMAR SCHNEIDER, CPF/CNPJ: 187.453.420-
91, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  5038363-51.2013.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se aos honorários advocatícios, que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, 
ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: ALOISIO DONIZETTI DE MEDEIROS BORGES, 
CPF/CNPJ: 060.589.798-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc -  0049074-93.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA 
PUBLICA MUNICIPAL, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o débito remanescente, referindo-se aos honorários 
advocatícios, que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
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bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. 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 E 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), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GEDEON HENRIQUE DIAS – CNPJ/CPF: 093.945.752-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  0048071-06.2019.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como para, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação 
executiva supracitada. 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. 
 

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: ORCA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA-EPP 
CNPJ/CPF: 03.014.889/0001-54 e sócios: GREICE CAETANO DE SOUSA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 822.582.871-20 e JOÃO 
AMANCIO CAETANO SOUZA CNPJ/CPF: 009.748.061-45,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50082360420118272729, que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA 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-564/2010, inscrita em 12/11/2010, referente à ICMS,  cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 63.823,01(sessenta e três mil oitocentos e vinte e três reais e um centavo), 
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, 12 de maio de 2021. (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: AGUINALDO UMBERTO LEAL CNPJ/CPF: 419.232.352-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  50024492820108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20090071934, inscrita em 
27/01/2006, referente à ISS,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 993,24 (novecentos e 
noventa e três reais e vinte 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, 12 de 
maio de 2021. (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: ENERBAT COM. IND. E ATACADAO DE BATERIAS LTDA – ME  
CNPJ/CPF: 05.577.946/0001-39 e sócia: MÁRCIA BATISTA DA SILVA CNPJ/CPF: 865.330.371-53, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - nº  50014386120108272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1183/2009, inscrita em 10/11/2009, referente à 
IDNR,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 8.119,33 (oito mil cento e dezenove reais e 
trinta e três centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
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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, 12 de maio de 2021. (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: SV VIAGENS LTDA. CNPJ/CPF: 06.179.342/0001-05, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00279205320188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 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-540/2018, inscrita em 
08/02/2018, referente à MULTA ARBITRADA A EMPRESA EM EPIGRAFE PELO PROCON/TO, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 21.053,71(vinte e um mil cinquenta e três reais e setenta 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, 12 de maio de 2021. (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: TAMANE CONVENIENCIA LTDA ME. CNPJ/CPF: 08.504.822/0002-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00380292920188272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180006710, 
inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO; 20180006711, inscrita em 25/03/2015, referente á TLS 
- TX LIC SANITARIA, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 842,24 (Oitocentos e Quarenta 
e Dois Reais e Vinte 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, 12 de 
maio de 2021. (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: GYPCENTER COMERCIO ATACADISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO, 
LTDA, CNPJ/CPF: 19.882.545/0001-05 e sócios: GUILHERME DE ANDRADE RODRIGUES, CNPJ/CPF. 147.740.367-14, 
NICOLE DE ANDRADE RODRIGUES, CPF. 759.574.267-68,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº  00359655120158272729, 
que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 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-1432/2015, inscrita em 28/08/2015, referente à IDNR – IMPOSTO DECLARADO E 
NÃO RECOLHIDO,  cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 123.300,83(cento e vinte e tres 
mil trezentos reais e oitenta e tres 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 
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forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 12 de 
maio de 2021. (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: LAZARO ALEIXO DA SILVA, CPF/CNPJ: 586.011.391-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0054776-20.2019.8.27.2729, 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). 20190031822, inscrita em 
24/05/2019, referente ao MUL-OBR; 20190031823, inscrita em 24/05/2019, referente ao MUL-OBR; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.515,75 (Três Mil e Quinhentos e Quinze Reais e Setenta 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: JOSE MARIA SILVEIRA LEITE, CPF/CNPJ: 542.324.068-91, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  5012198-64.2013.8.27.2729, 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). 20130005518, inscrita em 
04/01/2012, referente ao TX-COL-LIX; 20130005519, inscrita em 08/01/2013, referente ao IPTU; 20130005520, inscrita em 
30/01/2013, referente ao IPTU-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 565,29 
(quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte 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 dos sócios: THAYANNE SOARES SOUSA, CPF/CNPJ: 029.013.181-26, e VICENTE 
RODRIGUES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 397.019.301-00,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5019946-50.2013.8.27.2729, 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). 20130016404, inscrita em 08/01/2013, referente ao IPTU; 20130016405, inscrita em 
08/01/2013, referente ao COSIP; 20130016406, inscrita em 09/01/2013, referente ao COSIP-PC; 20130016407, inscrita em 
09/01/2013, referente ao IPTU-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 894,71 
(oitocentos e noventa e quatro reais e setenta 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 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: WEVERSON GODINHO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 851.897.741-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0040334-54.2016.8.27.2729, 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). 20160012173, inscrita em 
26/10/2015, referente ao TX-ALV-FUN; 20160012174, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 691,18 (Seiscentos e Noventa e Um Reais e Dezoito 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: J F CONSTRUÇOES EDIFICAÇOES LTDA, CPF/CNPJ: 08.246.178/0001-
29, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0025744-72.2016.8.27.2729, 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). 20160006281, 
inscrita em 06/01/2016, referente ao TLF - TX; 20160006282, inscrita em 06/01/2016, referente ao IPTU; 20160006283, 
inscrita em 25/03/2015, referente ao COSIP; 20160006284, inscrita em 06/01/2016, referente ao MUL-OBR; 20160006285, 
inscrita em 06/01/2016, referente ao IPTU; 20160006282, inscrita em 25/03/2015, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 15.719,94 (Quinze Mil e Setecentos e Dezenove 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 dos sócios: MARILEA ASSUNCAO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 281.091.636-53, e VALDECI 
OSVALDO DA SILVA, CPF/CNPJ: 521.186.301-15,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5001051-80.2009.8.27.2729, 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). 20090067788, inscrita em 09/02/2009, referente ao MF-PD; 20090067789, inscrita em 
09/02/2009, referente ao ISS-PD; 20846.143.91754.9, inscrita em 17/11/2006, referente ao TXL-FUNC; 21402.152.91754.9, 
inscrita em 27/01/2006, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
68.145,54 (Sessenta e Oito Mil e Cento e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta 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: JOSE FERREIRA BRITO, CPF/CNPJ: 431.131.252-00, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 5000355-83.2005.8.27.2729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
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dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1705/2005, inscrita em 28/06/2005, referente ao 
ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 5.160,79 (Cinco Mil e Cento e Sessenta Reais 
e Setenta 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 dos sócios: CUSTODIA XAVIER, CPF/CNPJ: 194.537.011-49, e JOSE LUIZ MOREIRA 
DA COSTA, CPF/CNPJ: 211.201.612-15,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5001684-91.2009.8.27.2729, 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). A-776/2009, inscrita em 09/06/2009, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 240.760,36 (Duzentos e Quarenta Mil e Setecentos e Sessenta Reais e Trinta 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: ESCOLAR SHOPPING COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA - ME, CPF/CNPJ: 11.372.524/0001-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0039115-69.2017.8.27.2729, 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-3234/2017, inscrita em 15/06/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 10.776,74(dez mil setecentos e setenta e seis reais e setenta 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: M. H. S. VALE ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, CPF/CNPJ: 
01.139.687/0001-03, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0045895-25.2017.8.27.2729, 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-5256/2017, inscrita em 23/08/2017, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 21.281,54(vinte e um mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta 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, 
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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: E. S. M. COMUNICAÇÕES LTDA - EPP, CPF/CNPJ: 11.589.239/0001-65, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0037218-06.2017.8.27.2729, 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-2827/2017, 
inscrita em 05/06/2017, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
26.288,12(vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e doze 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: LISTTEL PUBLICAÇÕES LTDA - ME, CPF/CNPJ: 13.015.933/0001-02, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0036212-61.2017.8.27.2729, 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-2774/2017, 
inscrita em 26/05/2017, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
32.540,33(trinta e dois mil quinhentos e quarenta reais e trinta 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 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: MATHEUS SOUTO SOUZA, CPF/CNPJ: 855.628.822-72, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0023887-20.2018.8.27.2729, 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-639/2018, inscrita em 
20/03/2018, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 92.758,69(noventa e 
dois mil setecentos e cinquenta e oito reais e sessenta 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: CLUBE DE COMPRAS AMÉRICA INTERIM. DE NEG. IMOB. E DE BENS 
LTDA, CPF/CNPJ: 06.327.838/0001-70, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0022811-58.2018.8.27.2729, que lhe move A 
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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-23/2018, inscrita em 05/01/2018, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ 13.111,32(treze mil cento e onze reais e trinta e dois 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: PAMELA PAMPLONA PESSOA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 042.930.511-71, e 
PATRICIA MOREIRA PESSOA ZANUSO, CPF/CNPJ: 621.308.463-00,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 5041281-
28.2013.8.27.2729, 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). 20130053330, inscrita em 21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; 
20130053332, inscrita em 04/01/2012, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 1.360,99 (Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Noventa 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 sócio: MARISTELA CRUZ GARCIA, CPF/CNPJ: 698.220.000-06, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc –  0027716-48.2014.8.27.2729, 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-641/2014, inscrita em 11/08/2014, 
referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.713,65(dois mil setecentos 
e treze 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. 
 
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: FRANKLIN MAURICIO DE SOUZA, CPF/CNPJ: 391.057.412-20, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0016741-59.2017.8.27.2729, 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-256/2017, inscrita em 
15/02/2017, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 248.785,35(duzentos 
e quarenta e oito mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta 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 
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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: NICLEBIO MOREIRA DANTAS, CPF/CNPJ: 248.544.091-34, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0039773-30.2016.8.27.2729, 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). 20160011046, inscrita em 
05/02/2014, referente ao TLF - TX; 20160011221, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF – TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.378,12 (Um Mil e Trezentos e Setenta e Oito Reais e Doze 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: ATIVA PUBLICAÇÕES VIRTUAIS LTDA - ME, 
CPF/CNPJ:09.266.506/0001-11, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência 
da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0037671-64.2018.8.27.2729, 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-3135/2018, inscrita em 23/05/2018, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 12.333,75(doze mil trezentos e trinta e três reais e setenta 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: SAWY TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CPF/CNPJ: 11.302.450/0001-55, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0037059-29.2018.8.27.2729, 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-3147/2018, 
inscrita em 23/05/2018, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
11.516,44(onze mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta 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: ATIVA DIVULGAÇÕES VIRTUAIS LTDA, CPF/CNPJ: 08.658.344/0001-
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02, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0038294-31.2018.8.27.2729, 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). J2903/2018, 
inscrita em 16/05/2018, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
14.641,75(quatorze mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta 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: ALMEIDA E FERRO LTDA - ME, CPF/CNPJ: 10.651.232/0001-63, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0007050-84.2018.8.27.2729, 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-6417/2017, inscrita em 
21/09/2017, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
20.202,18(vinte mil duzentos e dois reais e dezoito 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: GYPCENTER COMERCIO ATACADISTA DE MAT DE CONSTRUÇAO 
LTDA, CPF/CNPJ: 19.882.545/0001- 05, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0026328-76.2015.8.27.2729, 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-1008/2015, inscrita em 07/08/2015, referente ao IDNR; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 106.182,21(cento e seis mil cento e oitenta e dois reais e vinte 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: JEAN DE BARROS DE SANTANA, CPF/CNPJ: 24.126.439/0001-23, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0018554-53.2019.8.27.2729, 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-300/2019, inscrita em 
21/01/2019, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 10.669,27(dez 
mil seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e sete 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, 
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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: EFIGENIA APARECIDA DA COSTA, CPF/CNPJ: 624.447.787-15, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  5040525-19.2013.8.27.2729, 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). 20130052543, inscrita em 
21/01/2010, referente ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 437,29 
(Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Vinte 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: HELOISA MARIA TEODORA, CPF/CNPJ: 081.363.352-49, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –   5009600-74.2012.8.27.2729, 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). 20120003941, inscrita em 
4/1/2012, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.032,61 (Um Mil e 
Trinta e Dois Reais e Sessenta e Um Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito 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: MARIA MADALENA DA COSTA AGUIAR, CPF/CNPJ: 010.288.221-54, e 
ROGÉRIO COSTA AGUIAR, CPF/CNPJ: 005.946.461-54,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0035892-79.2015.8.27.2729, 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). 20150013029, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLF - TX; 20150013030, inscrita em 
25/03/2015, referente ao TLF - TX; 20150013031, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS – TX; 20150013032, inscrita em 
05/02/2015, referente ao TLS – TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.023,16 (Dois Mil 
e Vinte e Três Reais e Dezesseis 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 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO dos sócios: INACIO JERONIMO DE MELO FILHO, CPF/CNPJ: 010.390.826-96, e 
CLAUDIA MARIA GONCALVES, CPF/CNPJ: 045.473.486-77,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0002694-
51.2015.8.27.2729, 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). 20140028889, inscrita em 08/01/2013, referente ao TLF - TX; 
20140028890, inscrita em 05/02/2014, referente ao TLS – TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 3.052,53 (Três Mil e Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta 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: DIVINO COELHO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 14.634.126/0001-22, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –   0039470-45.2018.8.27.2729, 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). 20180007385, inscrita em 
22/07/2016, referente ao TLF - TX; 20180007386, inscrita em 22/07/2016, referente ao TLS – TX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.101,76 (Dois Mil e Cento e Um Reais e Setenta 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: CLUBE DE COMPRAS AMERICA INTERM. NEG. IMOBIL. DE BENS 
LTDA, CPF/CNPJ: 06.327.838/0001-70, bem como de seu sócio coobrigado WANDERLEY VIANA SANTOS, CPF/CNPJ: 
086.858.862-87, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5035706-39.2013.8.27.2729, 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-2685/2012, inscrita em 21/08/2012, referente ao PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 52.044,88(cinquenta e dois mil quarenta e quatro reais e oitenta 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: CARLEANY CIPRIANO CARVALHO, CPF/CNPJ: 006.857.911-06,  por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0052593-76.2019.8.27.2729, 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). 20170017374, inscrita em 
05/02/2014, referente ao IPTU; 20170017375, inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20170017376, inscrita em 
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06/03/2017, referente ao COSIP; 20190017603, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190033718, inscrita em 
24/05/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 7.956,22 (Sete 
Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Vinte e Dois 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 JOAO BATISTA DA COSTA, CPF/CNPJ: 091.524.581-72, 
 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0052655-19.2019.8.27.2729, 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). 20190000229, 
inscrita em 06/03/2017, referente ao IPTU; 20190000230, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 25.616,78 (Vinte e Cinco Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e 
Setenta 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: RENTAL FROTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA, CPF/CNPJ: 
97.415.681/0003-52,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 0051937-22.2019.8.27.2729, 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). 
20190034197, inscrita em 24/05/2019, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.247,94 (Dois Mil e Duzentos e Quarenta e Sete 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 executado: LINDOLFO NATAL BUENO, CPF/CNPJ: 05927757120,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0048842-81.2019.8.27.2729, 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). 20190029091, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; 20190029092, inscrita em 24/05/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 9.231,58 (Nove Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta 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 
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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: LIDER COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME, CPF/CNPJ: 
03.860.734/0001-39, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  5038145-23.2013.8.27.2729, 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-1233/2012, inscrita em 12/06/2012, referente ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 1.177,76(um mil cento e setenta e sete reais e setenta 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: SIDNEY PEREIRA PORTELA, CPF/CNPJ: 22.181.385/0000-73, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0032640-92.2020.8.27.2729, 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-2591/2019, inscrita em 
08/08/2019, referente ao PROCON-TO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 23.019,37 
(vinte e tres mil dezenove reais e trinta e sete 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: JOSE AIRTON NOIA, CPF/CNPJ: 234.695.282-68,  por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 0043140-28.2017.8.27.2729, 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). 20170026207, inscrita em 22/07/2016, referente ao 
TLF - TX; 20170026208, inscrita em 22/07/2016, referente ao TLS - TX; 20170026210, inscrita em 24/08/2017, referente ao 
ISS; 20170026213, inscrita em 26/10/2015, referente ao ISS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 22.918,07 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Dezoito Reais e Sete 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: IRANEIDE MOREIRA COSTA, CPF/CNPJ: 575.426.601-44,  por estar 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 0055748-87.2019.8.27.2729, 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). 20190035761, inscrita em 
04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190035762, inscrita em 06/03/2017, referente ao COSIP; 20190035763, inscrita em 
06/03/2017, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.192,96 (Quatro Mil e 
Cento e Noventa e Dois Reais e Noventa 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: I.C.V. E SILVA - ME, CPF/CNPJ: 07.198.117/0003-32,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0048514-54.2019.8.27.2729, 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). 20190024623, inscrita em 
24/05/2019, referente ao MUL-POST; 20190024624, inscrita em 24/05/2019, referente ao MUL-POST; 20190024625, inscrita 
em 24/05/2019, referente ao TLF - TX; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.421,39 (Dois 
Mil e Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Trinta 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: PAULO TIZONI PARANA, CPF/CNPJ: 397.753.999-04,  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc –  0002967-54.2020.8.27.2729, 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). 20190002855, inscrita em 
25/04/2018, referente ao MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 179.694,34 
(Cento e Setenta e Nove Mil e Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Trinta 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: CONSTRUTORA E INCORPORADORA ROCHEDO LTDA, CPF/CNPJ: 
00.085.696/0001-04,  por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO 
DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc –  0041911-28.2020.8.27.2729, 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). 
20200001164, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001165, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 
20200001166, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001167, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 
20200001174,  inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20200001175, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU 
REV; 20200001176, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 20200001177, inscrita em 24/01/2020, referente ao IPTU; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 4960 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2021 46 

 

 
 

cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 715.090,99 (Setecentos e Quinze Mil e Noventa 
Reais e Noventa 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. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 0001184-89.2018.8.27.2731 
Denunciado: WILKE ARAUJO DE MORAIS 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado WILKE ARAÚJO DE MORAIS, 
brasileiro, solteiro, estudante, natural de Palmas/TO, nascido aos 22/03/1999, filho de José Iris Gonçalves de Morais e Antônia 
da Conceição Araújo, residente na avenida Paraíso, s/nº, setor Sul, nesta cidade, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do artigo 311, caput , da Lei 9.503/97. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos (07 de Maio de 2021). (07/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito), que 
digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 50005401320088272731 
Denunciado: GUTEMBERG RODRIGUES BORGES 
 RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. 
FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado GUTEMBERG RODRIGUES 
BORGES, acusado, brasileiro, casado, carimpeiro, nascido aos 28.05.1980 em Redenção-PA, CPF 850.536.272-15, filho de 
Lazaro Xavier Borges e Maria do Socorro Rodrigues, residente na Rua Chácara Estrela Dalva, estrada do Caju, Vila Casa de 
Tábua, zona rural, Santa Maria das Barreiras-PA, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
157 § 2º, incisos I e II, c/c com Artigo 70  todos do Código Penal Brasileiro. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE  
Prazo: 60(sessenta) dias 
Autos de Ação Penal: 0007196-85.2019.8.27.2731 
Acusado: JAKSON COSTA DA SILVA 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... 
FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (sesse) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste 
Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do Estado do Tocantins, como autor, move 
contra o sentenciado JAKSON COSTA DA SILVA, brasileiro, solteiro, borracheiro, nascido em 27.06.1993, natural de 
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Gurupi/TO, filho de José Pereira da Silva e Maria do Carmo Pereira da Costa, inscrito no RG 795.620-SSP/TO e no CPF 
048.438.311-66, residente na Av. Codespar, n. 39 ou 56, Borracharia SOS, centro, Marianópolis/TO, telefone 063 98437-8897, o 
qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica INTIMADO do inteiro teor da DA DECISÃO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para: a) 
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu JAKSON COSTA DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 
107, inciso VI, do Código Penal c.c. artigo 397, inciso IV, do Código de Processo Penal, em relação aos delitos de ameaça e 
dano narrados na denúncia; b) ABSOLVER o réu JAKSON COSTA DA SILVA, já qualificado, com fundamento no artigo 386, 
inciso III, do Código de Processo Penal, no tocante do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência; c) ABSOLVER 
o réu JAKSON COSTA DA SILVA, qualificado no feito, com fulcro nos artigos 155, caput, e 386, inciso VII, ambos do Código de 
Processo Penal, quanto ao delito de violação de domicílio, também versado na denúncia. Sem custas. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se, inclusive, a vítima acerca desta sentença, consoante previsão do artigo 201, § 2º, do Código Processual Penal. Após 
o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE. Paraíso do Tocantins, 1º de fevereiro de 2021." Para conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, aos (11 de Maio de 2021). (11/05/2021). Eu (MIKAELLY CRISTINA MONTELO SOUSA-Estagiária de Direito) que 
digitei e subscrevi. 
 

PEIXE 
1ª escrivania criminal 

Intimações às partes 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE PEIXE/TO – 1º 
SEMESTRE/2021 1ª TEMPORADA 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio, MMª Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe, Estado do Tocantins, em 
observância do disposto no art. 429, § 1º do Código de Processo Penal, FAZ SABER a todos que tiverem conhecimento deste 
edital que, será dado início a 1ª temporada de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Peixe/TO, conforme pauta de 
julgamentos abaixo elaborada, com início de cada sessão às 08h30min na sala do Tribunal do Júri, conforme preconizado no art. 
429/CPP. Este edital servirá como intimação dos acusados foragidos, que estiverem em lugar incerto ou não sabido, bem como 
para aqueles que, eventualmente, não sejam localizados no último endereço declinado nos autos. Servirá ainda para intimação 
dos Assistentes de Acusação e Advogados. Para formação do corpo de jurados em cada temporada serão sorteados 25 (vinte e 
cinco) jurados e 07 (sete) suplentes, o sorteio dos jurados designado para o dia 01 de julho de 2021 às 13h00min no Salão do 
Júri da Comarca de Peixe/TO. 

PAUTA DE JURI 1ª TEMPORADA 2021 

Horário Data/Júri  Nº Processo  Partes  Situação  Prisão  Pronuncia 

08h20min 03/08/2021 5000151-
19.2008.827.2734 

RODRIANO PEREIRA DA SILVA Preso 28/03/2019 03/10/2019 

08h20min 10/08/2021 0002780-
31.2020.827.2734  

ADALBERTO FEITOSA DE FREITAS 
FILHO 

Preso 27/03/2020 30/07/2020 

Comarca de Peixe, Estado do Tocantins, aos 12 de maio de 2021. Alan Barbosa Vogado, Chefe de Secretaria, digitou o 
presente. Ana Paula Araujo Aires Toribio, Juíza de Direito da 1ª Escrivania Criminal de Peixe-TO. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO com Prazo de 15 dias  
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN TEIXEIRA MENDES, Juiz de Direito  da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto 
Nacional/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste 
Juízo corre seus trâmites legais, processo crime nº. 00118055920208272737 - Receptação - Justiça Pública desta Comarca – 
como Autora, move contra GENIVALDO BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 27/06/1984, filho de JOSÉ BARBOSA 
DOS SANTOS e FRANCISCA MARTA DA SILVA, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, fica então CITADO da presente 
ação pelo presente, para responder a acusação, por escrito, no prazo de dez (10) dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, 
ambos do CPP, com a nova redação dada pela Lei 11.719/08. Caso não tenha condições de constituir defensor, o réu deverá 
procurar a Defensoria Pública local, das 8 às 11h. Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no 
“Placar” do Fórum. Dado e passado em Porto Nacional/TO, 13/05/2021. Andreia Neres Alves, assistente administrativo, digitei o 
presente. Alessandro Hofmann T. Mendes- Juiz de Direito.  
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TAGUATINGA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor VANDRÉ MARQUES E SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito da Vara Criminal de Taguatinga, Estado do Tocantins na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e Cartório da Única Vara Criminal desta Comarca correm os termos da Ação Penal nº 
00023198120198272738,  em desfavor de JOSÉ FELIPE MACHADO BARBOSA, conhecido como “BAIANO”, brasileiro, 
solteiro, ocupação não informada, nascido aos 17/08/1971 em Goiânia-GO, filho de Domingos Machado Barbosa e de Ana 
Machado Barbosa, CPF nº 014.964.311-03, residente e domiciliado na Rua São Luiz Gonzaga, s/nº, Setor Bom Jesus, na cidade 
de Taguatinga-GO, atualmente em endereço (local) incerto e não sabido, com incurso nas penas do art.art. 171, §4º do Código 
Penal, por quatro vezes, em concurso material, fica CITADO pelo presente, para apresentar DEFESA ESCRITA, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, especificar as 
provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e 
para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placar do Fórum local de costume. 
Taguatinga – TO. Taguatinga - TO, aos 11 de maio de 2021. Eu. Ana Clara Pires da Cunha, Escrivã Judicial – Mat. 2387, digitei 
subscrevi e conferi.  Documento eletrônico assinado por VANDRÉ MARQUES E SILVA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, 
inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência 
da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do 
código verificador 2721287v2 e do código CRC b3cf396e. 
 

2ª vara cível e família 

Editais 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA VARA CÍVEL DESTA COMARCA DE 
WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, SITO À RUA RAIMUNDO PINTO, S/Nº, CENTRO, NA FORMA DA LEI, ETC... 
FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO C/C TUTELA DE URGÊNCIA LIMINAR 
(CURATELA PROVISÓRIA) autuada sob o nº 0000546-89.2019.827.2741, proposta por REGINALDO PEREIRA DA COSTA, 
em face de MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de MARIA 
CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA, brasileira, viúva, aposentada por invalidez, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 
1.440.092 SSP/TO, e do CPF nº. 623.932.941-04, filha de Salomão da Costa e Maria José Pereira Lacerda, nascida aos 
16/11/1944, residente e domiciliada na Chácara Mutum, s/nº, Zona Rural, município de Wanderlândia/TO, conforme o teor da 
parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “Por todo o exposto, com base nos fundamentos acima expendidos e em 
virtude da anuência ministerial, acolho o pedido formulado na peça vestibular, confirmo a liminar de evento 09 e DECRETO A 
INTERDIÇÃO PLENA de MARIA CONCEIÇÃO PEREIRA DA COSTA, devidamente qualificada nos autos, o que faço com 
suporte no art. 1.767, inciso I, do Código Civil e art. 755 do Código de Processo Civil, e nomeio-lhe CURADOR a pessoa de seu 
filho REGINALDO PEREIRA DA COSTA, ora requerente, nos termos do §2º do art. 1.775 do Código Civil, para a prática de 
todos os atos da vida civil. Via de conseqüência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do mérito, com fulcro no artigo 
487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários, à vista da gratuidade judiciária deferida por este Juízo 
no evento 04, bem como considerando a natureza e as particularidades da demanda. A presente sentença de interdição deverá 
ser inscrita no competente Registro de Pessoais Naturais, bem como publicada no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, e ainda por 01 (uma) vez na imprensa local, 
e por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, no Diário de Justiça, conforme dispõe o § 3º do art. 755 do Código de 
Processo Civil. Conforme previsão do art. 1.773 do Código Civil, LAVRE-SE imediatamente o termo de curatela definitiva com o 
compromisso de fiel desempenho do munus, sob pena de responsabilidade civil e criminal, intimando-se o(a) curador(a) para 
assiná-lo em cartório, ressaltando no respectivo termo que esse não está autorizado a vender bens da interditada sem 
autorização judicial. Deverá o curador, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a especialização de hipoteca legal, caso o 
interditado possua bens imóveis registrados em seu nome. Para tanto, deverá ser pessoalmente intimada. Com o trânsito em 
julgado e após o cumprimento das providências acima, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Sentença registrada 
eletronicamente. Publique-se. Intimem-se, inclusive o Ministério Público. Wanderlândia-TO, data e hora certificada pela 
assinatura eletrônica. Documento eletrônico assinado por JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO, 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 2121922v7 e do código CRC 21b2ecd6. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
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(a): JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO Data e Hora: 5/2/2021, às 16:51:54. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Wanderlândia, Estado do Tocantins, aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte um. E para constar, eu, 
Osaldina da Silva Lima, Auxiliar no Cartório Cível o digitei e subscrevi. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

 
Decreto Judiciário Nº 336, de 12 de maio 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 21.0.000010561-6, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 10 de maio de 2021, Grazielle de Souza Silva El Zayek do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na 1ª Vara Criminal da Comarca de Taguatinga. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 337, de 12 de maio 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 21.0.000010146-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Wagner José dos Santos do cargo de provimento em 
comissão de Secretário Executivo, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 338, de 12 de maio 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 21.0.000010146-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Wagner José dos Santos para o cargo de provimento em 
comissão de Coordenador do Serviço Extrajudicial, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 339, de 13 de maio 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 21.0.000010100-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maristela Alves Rezende do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 340, de 13 de maio 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 21.0.000010100-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Maristela Alves Rezende para o cargo de provimento em 
comissão de  Chefe de Divisão de Monitoramento e Acompanhamento da Correição Judicial e Administrativo, com lotação na 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 341, de 13 de maio 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 21.0.000010232-3, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Elesbão de Oliveira Cavalcante, Auxiliar Judiciário, do 
cargo de provimento em comissão de Chefe de Divisão, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 342, de 13 de maio 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 21.0.000010232-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Elesbão de Oliveira Cavalcante, Auxiliar Judiciário, para o 
cargo de provimento em comissão de Secretário do Serviço Administrativo, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 343, de 13 de maio 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 21.0.000010133-5, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernanda Pontes Alcântara, Técnica Judiciária, do cargo 
de provimento em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 344, de 13 de maio 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 21.0.000010133-5, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernanda Pontes Alcântara, Técnica Judiciária, para o cargo 
de provimento em comissão de Chefe de Divisão de Suporte e Planejamento às Unidades de Primeira Instância, com lotação na 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 345, de 13 de maio 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 21.0.000010082-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Juvenil Ribeiro de Sousa do cargo de provimento em 
comissão de Assistente de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 346, de 13 de maio 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 21.0.000010082-7, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Juvenil Ribeiro de Sousa para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço Transporte, Patrimônio e Serviços Gerais, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 347, de 13 de maio 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 21.0.000010152-1, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernando César Oliveira do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Divisão, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 348, de 13 de maio 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 21.0.000010152-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernando César Oliveira para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Divisão de Monitoramento e Acompanhamento da Correição Extrajudicial, com lotação na Corregedoria-
Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 349, de 13 de maio 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 21.0.000010225-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vinícius Alencar Melo Vale do cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 350, de 13 de maio 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 21.0.000010225-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Vinícius Alencar Melo Vale para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Serviço de Distribuição, Protocolo e Atendimento, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 351, de 13 de maio 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 21.0.000010092-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Michele de Souza Costa Romero do cargo de provimento 
em comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 352, de 13 de maio 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 21.0.000010092-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Michele de Souza Costa Romero para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Divisão de Correição e Inspeção Judicial e Administrativa, com lotação na Corregedoria-
Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 353, de 13 de maio 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 21.0.000010171-8, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Monica Maria Nunes Mendes do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 354, de 13 de maio 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 21.0.000010171-8, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Monica Maria Nunes Mendes para o cargo de provimento 
em comissão de Assistente de Supervisão e Apoio à Primeira Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
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Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Decreto Judiciário Nº 355, de 13 de maio 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 21.0.000010075-4, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Graziely Nunes Barbosa Barros do cargo de provimento 
em comissão de Coordenadora de Apoio, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 356, de 13 de maio 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 21.0.000010075-4, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Graziely Nunes Barbosa Barros para o cargo de provimento 
em comissão de Coordenadora Administrativa, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 357, de 13 de maio 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 21.0.000009996-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Ana Carina Mendes Souto do cargo de provimento em 
comissão de Assessora Jurídica de 1ª Instância, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 358, de 13 de maio 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 21.0.000009996-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Ana Carina Mendes Souto para o cargo de provimento em 
comissão de Assessora de Planejamento e Projetos, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 359, de 13 de maio 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 21.0.000010078-9, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Raelza Ferreira Lopes, Técnica Judiciária, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 360, de 13 de maio 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 21.0.000010078-9, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Raelza Ferreira Lopes, Técnica Judiciária, para o cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço do Serviço Disciplinar e Movimentação de Magistrados, com lotação na 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 361, de 13 de maio 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 21.0.000010224-2, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marinalva da Silva Barbosa, Auxiliar Judiciária, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Serviço, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 363, de 13 de maio 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 21.0.000007008-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Priscila de Campos Sales Pires, Analista Judiciária, para o 
cargo de provimento em comissão de Assessora Jurídica Administrativa, com lotação na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 362, de 13 de maio 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 21.0.000009941-1, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Fernando Chaves Santos para o cargo de provimento em 
comissão de Assessor Jurídico de 1ª Instância, com lotação na 4ª Vara Cível da Comarca de Palmas. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000008158-0 

INTERESSADO Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT 

ASSUNTO Contratação direta por inexigibilidade de licitação. 

Decisão Nº 1911, de 13 de maio de 2021 
Cuidam os autos de procedimento licitatório para a contratação de instrutora para ministrar o Módulo IV – PBEF (Estágio II) e 
parte do Módulo V – Integração de competências: vivência da metodologia do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), 
da Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), para servidores do Poder Judiciário Tocantinense.    
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral (evento 3674665) e, 
comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 3669913),  no exercício das atribuições conferidas pelo artigo 1º inciso IX do 
Decreto Judiciário n. 99/2013, publicado no Diário de Justiça 3045, de 7/2/2013, 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 3674747), com vistas à contratação direta da instrutora/professora MARLECI VENÉRIO HOFFMEISTER, para 
ministrar o Módulo IV – PBEF (Estágio II) e parte do Módulo V – Integração de competências: vivência da metodologia do 
Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), da Capacitação do Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense (PBEF), para 
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EaD,  através da plataforma virtual da Escola Superior da 
Magistratura Tocantinense (ESMAT), através de transmissão de videoconferência síncrona no Google Meet,  por Inexigibilidade 
de Licitação, com fundamento no artigo 25, inciso II c.c o inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, no valor de R$ 7.500,00 
(sete mil e quinhentos reais), conforme proposta no evento 3657168?. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
3. DCC para as providências de contratação. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 1175, de 12 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010165-3, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar a servidora Silma Pereira de Sousa Oster, Escrivã Judicial, para exercer a função de Presidente da Comissão 
Permanente de Sindicância - FC-4, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1184, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010123-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Leidjane Fortunato da Silva Borges, Técnica Judiciária, para exercer a função de Assistente de 
Correição Judicial - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1185, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010128-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Vania Ferreira da Silva rocha, Técnica Judiciária, para exercer a função de Assistente de Gestão da 
Primeira Instância - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1187, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010224-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Marinalva da Silva Barbosa, Auxiliar Judiciária, para exercer a função de Assistente de 
Monitoramento Extrajudicial - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
 
Portaria Nº 1188, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010166-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Luciane Rodrigues do Prado Faria, Técnica Judiciária, para a função comissionada de Assistente de 
Monitoramento Extrajudicial - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1190, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010165-3, 
RESOLVE: 
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Art. 1º Designar o servidor Ricardo Ferreira Fernandes, Técnico Judiciário, para a função comissionada de Assistente Técnico 
(CEJA) - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1191, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010142-4, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Daniella de Lima Léda, Auxiliar Judiciária, para a função comissionada de Assistente de Apoio ao 
Serviço Judicial e Administrativo - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1192, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010216-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Roberta Martins Soares Maciel Ismael para a função comissionada de Secretária - FC-3, na 
Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1193, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010097-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Célia Regina Cirqueira Barros, Técnica Judiciária, para a função comissionada de Assistente de 
Correição Judicial - FC-3, na Corregedoria-Geral da Justiça. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Portaria Nº 1195, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 19, 20 e 21, da Lei nº 2.409, de 16 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Plano de 
Cargos, Carreiras e Remuneração dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000010117-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, que nas datas assinaladas tenham cumprido todos os requisitos legais para o desenvolvimento funcional, na forma do 
anexo único desta Portaria. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

  
ANEXO ÚNICO 

(Portaria nº 1195, de 13 de maio de 2021) 
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Mat. Nome Cargo 
De Para Data de 

Progressão Classe Padrão Classe Padrão 

270061 
ANDERSON DA SILVA 
RODRIGUES JUNIOR 

Técnico Judiciário  C 13  C 14 03/04/2021 

253648 
ANNA PAULA DE ALMEIDA 
CAVALCANTI RIBEIRO 

Analista Judiciária  C 14 C 15 04/04/2021 

269038 
CAROLINE COSTA 
NAZARENO ADACHI 

Técnica Judiciária  B 9 B 10 12/04/2021 

271254 ELIAS SAMPAIO FERREIRA Técnico Judiciário  C 13  C 14 04/04/2021 

227746 
FERNANDA MOREIRA 
MORAES 

Técnica Judiciária  C 12  C 13 03/04/2021 

352841 
FERNANDO AMÉRICO DA 
SILVA BRITO 

Analista Judiciário  B 8  B 9 26/04/2021 

352795 
FERNANDO FERREIRA 
FROTA 

Analista Judiciário  B 8  B 9 18/04/2021 

248147 FLÁVIA FLOR BRAGA Técnica Judiciária C 12 C 13 05/04/2021 

188626 
GLAUCYANE PEREIRA 
CAJUEIRO 

Técnica Judiciária  C 12  C 13 24/04/2021 

220571 
JOÃO CARLOS 
RESPLANDES MOTA 

Técnico Judiciário  C 13  C 14 24/04/2021 

240857 
LETÍCIA GONÇALVES 
FRANÇA DE MORAES 

Técnica Judiciária  C 12  C 13 07/04/2021 

79338 LÍVIA GOMES COELHO 
Oficiala de Justiça 
Avaliadora 

 C 12  C 13 19/04/2021 

271156 
LUCIANA NASCIMENTO 
ALVES 

Técnica Judiciária  C 13  C 14 05/04/2021 

254449 
LUCIVANI BORGES DOS 
ANJOS MILHOMEM 

Analista Judiciária  C 14 C 15 15/04/2021 

254547 
MARIO SÉRGIO MELLO 
XAVIER 

Auxiliar Judiciário  C 14 C 15 14/04/2021 

283342 
RAQUEL CRISTINA 
RIBEIRO COIMBRA 

Técnica Judiciária  C 12  C 13 09/04/2021 

183837 SILAS TERRA 
Oficial de Justiça 
Avaliador 

 C 14 C 15 19/04/2021 

255054 
VERENA DE JESUS 
MARQUES AMADO 
RODRIGUES 

Técnica Judiciária  C 14 C 15 31/03/2021 

352794 
WASHINGTON DANTAS 
NÓBREGA 

Analista Judiciário  B 8  B 9 15/04/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

Presidente 
 
Portaria Nº 1196, de 13 de maio de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Anexo V da Resolução TJTO nº 8, de 25 de março de 2021, bem como o contido no processo 
SEI nº 21.0.000009853-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar a servidora Andréa Ribeiro Coelho, Técnica Judiciária, para exercer a função de Auxiliar da Comissão de 
Regimento e Organização Judiciária - FC-1. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

 
Portaria Nº 1083/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 03 de maio 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 104/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000007897-0, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e Jonatha Rospide Nunes?, que tem por objeto a contratação de instrutor para ministrar o Módulo II – 
Metodologia Ativas, do curso Grupalidades, Metodologias Ativas e Supervisão Institucional, para servidores do Poder 
Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 104/2021 e a 
servidora Mária Rúbia Gomes da Silva Abalém, matrícula nº 26955, como sua substituta, 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 o contratado 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 1186/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 13 de maio de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da Contratação referente a contratação de empresa especializada para renovação de 
serviços de suporte técnico, garantia, direito a atualizações por 36 meses e fornecimento de expansão de espaço de 
armazenamento para Solução de Backup Corporativo baseado em appliances VERITAS NETBACKUP em uso atualmente pelo 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins,  nos termos do procedimento administrativo SEI nº 21.0.000005023-4. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Heitell Gabriel Sampaio, matrícula 352924 - Integrante requisitante;  
II - Heitell Gabriel Sampaio, matrícula 352924 - Integrante técnico; 
III - Fernando Ferreira Frota, matrícula 352795 - Integrante técnico substituto; 
IV - Rafael Giordano Gonçalves Brito, matrícula 352918 - Integrante Administrativo; 
V -Lêda de Oliveira Batista Aires, matrícula 353592 - Integrante Administrativo substituto. 
Art. 3º Cabe a Equipe elaborar estudos técnicos preliminares, o Plano de Trabalho, se exigido, e o Termo de Referência ou 
Projeto Básico das aquisições/contratações objetos do artigo 1º desta Portaria, observando-se as respectivas competências.  
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
CENTRAL DE COMPRAS 

Extratos 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000008871-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 11/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 49/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01364 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: JR Soares Comércio de Material de Informática - EIRELI 
CNPJ: 32.136.831/0001-81 
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OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de construção (Roldana – 50 unidades e Terça metálica – 20 unidades), 
para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos serviços de manutenção predial. 
VALOR TOTAL: R$ 1.882,00 (Hum mil, oitocentos e oitenta e dois reais). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3067 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 24 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 12 de maio de 2021. 
 
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 
PROCESSO: 20.0.000009007-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP nº. 11/2020 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº. 51/2020 
NOTA DE EMPENHO: 2021NE01359 
CONTRATANTE: Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento do Poder Judiciário. 
CONTRATADA: Valadares Comercial Ltda - EPP  
CNPJ: 33.572.793/0004-15 
OBJETO: Empenho destinado à aquisição de materiais de construção (Areia fina – 12 m², cimento – 70 unidades, parafuso para 
bucha – 1.000 unidades e tijolo – 500 unidades), para atender as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR TOTAL: R$ 3.038,46 (Três mil, trinta e oito reais e quarenta e seis centavos). 
Unidade Gestora: 060100-FUNJURIS. 
Classificação Orçamentária: 0601.02.061.1145.3067 
Natureza de Despesa: 33.90.30 – Subitem: 24 
Fonte de Recursos: 0240 
DATA DA EMISSÃO: 11 de maio de 2021. 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de termos aditivos 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 132/2020 
PROCESSO 20.0.000001999-3 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: ISM Engenharia – Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Termo a prorrogação da vigência do Contrato nº 132/2020, por 
mais 120 (cento e vinte) dias, conforme Despacho nº 27992/DIVENG, evento 3681344, perfazendo um total de 360 (trezentos e 
sessenta) dias. 
DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2021. 
 

Extratos 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 81/2021 
PROCESSO 21.0.000009933-0 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Cristina Miranda de Moraes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinados a atender às demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 050100 – Tribunal 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0501.02.061.1168.1077 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0100 
e/ou 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3082 
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NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 12 de maio de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 693/2021, de 13 de maio de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora MARILENE NASCIMENTO COSTA, matrícula nº 81848, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10 a 29/05/2021, a partir de 10/05/2021 até 29/05/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 20/05/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

JUIZ  CONVOCADO 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR  
Juiz JOCY G. DE ALMEIDA EM SUBST. Des. RONALDO 
EURÍPEDES  
 

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

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

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

1ª CÂMARA CRIMINAL 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Presidente) 

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

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

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

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

4ª TURMA JULGADORA 
Des EURÍPEDES LAMOUNIER (Relator) 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Vogal) 

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

1ª TURMA JULGADORA 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Relatora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Revisor) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Vogal) 
 

2ª TURMA JULGADORA 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Relator) 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Revisora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Vogal) 
 

3ª TURMA JULGADORA 
Desª. MAYSA VENDRAMINI ROSAL (Relatora) 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Revisor) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Vogal) 
 

4ª TURMA JULGADORA 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO (Relator) 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR -JUIZ CONVOCADO (Revisor) 
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Revisora) 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Vogal) 
 

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

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

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

ESMAT 
DIRETOR GERAL DA ESMAT 
DESEMBARGADOR MARCO VILLAS BOAS 
1ª DIRETORA ADJUNTA: Desª. ETELVINA MARIA 
SAMPAIO FELIPE 
2º DIRETOR ADJUNTO: Juiz JOSÉ RIBAMAR M. Jr - 
JUIZ CONVOCADO 
3º DIRETOR ADJUNTO: Juiz WELLINGTON 
MAGALHÃES 
DIRETORA EXECUTIVA 

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
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 
DIRETOR DO CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
JOSÉ SEBASTIÃO PINHEIRO DE SOUZA 
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
ERNANDES RODRIGUES DA SILVA 
DIRETOR JUDICIÁRIO 
WALLSON BRITO DA SILVA 
DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS  
ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE REZENDE 
DIRETOR DE INFRA-ESTRUTURA E OBRAS 
ROGÉRIO JOSÉ CANALLI 
DIRETOR DA CONTROLADORIA INTERNA 
SIDNEY ARAUJO SOUSA 
 

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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