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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0010419-71.2021.8.27.2700/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
PROCURADOR: PAULA SOUZA CABRAL   8787298   
AGRAVADO: F. G. ALMEIDA EIRELI – ME 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
AGRAVADO: FERNANDA GOMES ALMEIDA 
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS GOMES MOREIRA (OAB TO04846B) 
ADVOGADO: RENATO MARTINS CURY (OAB TO04909B) 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - PALMAS 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS. INCLUSÃO DE SEUS NOMES NA CDA. 
EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO 
MANTIDA. - Para fins de incidência do artigo 135 do Código Tributário Nacional, a falta de notificação dos sócios no âmbito do 
processo administrativo tributário torna indevida a inclusão superveniente de seus respectivos nomes na CDA, resultando, disso, 
na própria ilegitimidade para, logo na inicial do processo executivo fiscal, figurarem no polo passivo como partes solidariamente 
responsáveis, por ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.  Precedente desta Corte de Justiça. - In casu, a 
Fazenda Pública Estadual sequer menciona conduta prevista no art. 135 do CTN, ou algum fato que caracterize obrigação 
solidária, além disso, sequer é citado o nome de FERNANDA GOMES ALMEIDA  nos autos do processo administrativo. - A 
presunção de exigibilidade da CDA, no que tange a inclusão dos sócios coobrigados resta ilidida, pois não lhes fora dado o 
direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório, acarretando sobre este ponto vício na própria CDA, que pode inclusive 
ser decidido de ofício pelo magistrado.-. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida na íntegra. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 20ª SESSÃO 
VIRTUAL ORDINÁRIA, a 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por maioria, conhecer do recurso por 
presentes os requisitos de admissibilidade, e no mérito, NEGOU-LHE PROVIMENTO com o fim de manter incólume a decisão 
recorrida. Sem honorários advocatícios recursais, porquanto inexiste condenação de honorários em primeira instância a ser 
majorada, posto tratar-se de decisão interlocutória nos termos do voto do Relator e o voto da Desembargadora ANGELA MARIA 
RIBEIRO PRUDENTE acompanhando o relator. Votou acompanhando o Relator, a Desembargadora ANGELA MARIA RIBEIRO 
PRUDENTE. Votou divergindo do Relator, o Desembargador MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pelo o Procurador de Justiça,  RICARDO VICENTE DA SILVA. Palmas, 10 de 
novembro de 2021. 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n.0000734-34.2021.8.27.2702– Execução de Título Extrajudicial 
Exequente: JOSE JOAQUIM DE SOUZA SIDIAO 
Advogado: Dr. JOAO PAULO GOMES DOS SANTOS /GO050050 
Executado: LUCIANA FARIA DO NASCIMENTO 
Advogado: Nihil 
Intimação dos executados: “SENTENÇA (...).Bem de ver que, tendo a parte exequente dado ao devedor quitação pelo 
pagamento do débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e 
assim o faço, determinando o 
arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e 
assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 5000631-11.2013.8.27.2705 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Exequentes: LEOMAR CLIFITONN PEREIRA LIMA SILVA e LOIDICEIA PEREIRA LIMA 
Advogado: Dr. IWACE ANTONIO SANTANA / DP8864942 
Executado: LINDOMAR PIRES DA SILVA 
Advogado: Nihil 
Intimação dos executados: “SENTENÇA (...). Prevê o art. 485, VIII, do CPC que o processo é extinto, sem resolução de 
mérito, quando o autor desistir da ação. Assim, não há óbice ao deferimento do que se pede. Desta forma, ante ao desinteresse 
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da parte requerente, outro caminho não há que não extinguir o presente processo, sem resolução de mérito, e assim o faço, para 
determinar que, observadas as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados. P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, 
datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 5000228-56.2010.8.27.2702– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA  
Exequente: BUNGE FERTILIZANTES S/A 
Advogado: Dr. MARCUS VINÍCIUS DE CARVALHO REZENDE REIS / MG01623A 
Executado: CELSO ALMIR MARTINS RICHITER 
Advogado: DR. PAULO ROBERTO IHME / RS032558 
Executados: ELOÃ MARTINS RICHTER e MARIO JOSE RICHTER 
Advogado: Nihil 
Intimação dos executados: “SENTENÇA (...).DEFERIU-SE o pedido e determinou a suspensão da execução pelo prazo de 1 
(um) ano, período em que restaria também suspensa à prescrição, nos termos do artigo 921, inciso III, do CPC.Todavia, 
transcorrido o prazo, a parte exequente, devidamente intimada, não apresentou bens penhoráveis, mais tão somente refez os 
mesmos pedidos já deferidos anteriormente e que não lograram êxito na localização de bens.Caso deferido o pedido se retornará 
um círculo vicioso, repetido reiteradamente ano após ano.Isso por que mesmo que não se obteve êxito no bloqueio de valor, a 
parte autora não trouxe ao processo nenhuma justificativa de que tenha havido qualquer alteração econômica no patrimônio do 
devedor.É esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a novo pedido de penhora on-line, estando vedada a 
repetição de atos já praticados, salvo se houver indício de recebimento de valor penhorável.Portanto, obstado o pedido à falta de 
novas perspectivas penhoráveis, indefiro o pedido de nova pesquisa SISBAJUD.No mais, prescreve o artigo 921, § 2º, do CPC, 
que decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, 
o juiz ordenará o arquivamento dos autos.Assim, determino a remessa do presente processo ao arquivo, com baixa na 
distribuição, excluindo-se do Relatório Estatístico das Atividades Forenses, até a ocorrência de situação que justifique o 
desarquivamento ou nova provocação dos interessados, informando bens passíveis de penhora.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania 
Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 
Processo n. 0000865-48.2017.8.27.2702– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Exequente: BANCO DO BRASIL S/A 
Advogados: Dra. RUTE SALES MEIRELLES/ TO004620 e outros. 
Executados: GERALDO HELENO DE FARIA 
Advogado: Dra. WANESSA NEVES LESSA ROMANHOL / GO021660 
Executados: LUZIA DAS GRAÇAS MARTINS DOMINGUES, MARCOS JESUS DOMINGUES e MARIA DA CONCEIÇÃO 
REZENDE SOARES. 
Advogado: Nihil 
Intimação dos executados: “SENTENÇA (...). julgar procedente a exceção de pré-executividade para considerar a nulidade da 
execução por ausência de título executivo. Condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, bem como em 
honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do(a) Relator(a)".Outro 
caminho não há que não extinguir o presente processo sem julgamento de mérito, e assim o faço, determinando que, observadas 
as cautelas de praxe, sejam os autos arquivados.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado 
pelo sistema pelo sistema e-proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DA DECISÃO 
AÇÃO: 0002670-91.2015.827.2706 -  CHAVE DO PROCESSO: 236396041015 
Requerente: CORES COMERCIO DE TRINTA LTDA; VALDIRENE MARIA RIBEIRO E SÉRGIO LEMES CORREIA 
Requerido: ANA PAULA CUNA CASTRO - REVEL 
NTIMAÇÃO: da parte ré(revel)  ANA PAULA CUNHA CASTRO,  da decisão do evento 182, cuja parte dispositiva tem o teor 
seguinte: Isso posto, com base nos fundamentos acima, defiro em parte os pedidos formulados no evento 179.  Assim, 
determino: 1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e 
não havendo recurso com efeito  suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente CORES COMERCIO DE TINTAS 
LTDA para levantamento da quantia de R$ 1.495,40 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos) e 
seus acréscimos, bem como EXPEÇA-SE alvará em favor a advogada exequente, VALDIRENE MARIA RIBEIRO, para 
levantamento da quantia de R$ 692,56 (seiscentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos) e seus acréscimos, 
referente aos honorários, totalizando toda a quantia penhorada no evento 151. Os poderes para dar e receber quitação são 
direcionados a ato processual. O ato de levantar o alvará judicial em cartório é ato processual. Portanto, com esses poderes, os 
advogados estão aptos a retirarem o alvará em cartório e dar a respectiva quitação, total ou parcial, mas não de levantar os 
valores em seu nome, porquanto tal verba pertence á parte. Com a retirada do alvará do cartório judicial, encerra-se a vida do 
alvará no processo. Com ele em mãos, o causídico não mais exercerá ato processual, mas civil, ato fora do processo. A 
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atividade jurisdicional, em relação àquele ato, encerra-se ali, no momento em que é retirado do cartório. Então, para o juiz 
determinar, dentro do processo, a expedição de alvará em nome do advogado que represente a parte beneficiada teria, 
necessariamente, que exigir procuração com poderes para levantamento de valores proveniente de depósito judicial através de 
alvará judicial, pois cabe ao juiz, em sua jurisdição, dizer a norma, interpretar o texto normativo e a aplicação concreta 
(PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003930-52.2015.4.04.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
0003982-19.2013.404.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028687-86.2010.404.0000/PR). Ocorre que, atualmente, a 
saída do alvará do cartório se dá por meio eletrônico, cuja regulamentação é da competência da presidência dos tribunais de 
justiça e/ou do CNJ, conforme artigo 196 do CPC. Pois bem, embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo 
conforme o disposto inicialmente, deve a escrivania, atualmente, no ato da expedição, observar as normativas estabelecidas na 
Portaria nº 0642/2018,do TJTO, inclusive o disposto no §1º artigo 1º da mesma, pois a Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins regulamentou o sistema eletrônico para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, 
conforme artigo 196 do CPC c/c provimento nº 002/2001/CGJUSTO, por determinação contida na decisão do CNJ no Processo 
de Controle Administrativo e, vinculante, a teor das disposições do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
no sentido de que as autoridades públicas devem atuar na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas 
administrativas e respostas a consultas, sendo que, os instrumentos previstos terão caráter vinculante em relação ao órgão ou 
entidade a que se destinam, até ulterior revisão, bem como determinação da presidência do TJTO nos processos SEI nº 
17.0.000034215-7 e 18.0.000001320-6. Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos 
com apenas os poderes para receber e dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a 
escrivania observar essa normativa de prática de ato por meio eletrônico,repito, da competência da presidência do TJTO, gestor 
dos depósitos judiciais. 2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do 
momento em que o titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, 
para recebimento dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 3 Com a expedição do alvará, NTIME-SE o 
exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar planilha de atualização do débito, abatendo os valores levantados. 4 
Apresenta a planilha, PROMOVA-SE a requisição de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD. 5 Sendo exitosa a penhora on-
line, via SISBAJUD, INTIME-SE de imediato o executado, na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, o seu representante 
legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias 
(art. 525, §11, CPC). Fica valendo como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema SISBAJUD. 6 Não encontrado 
valores e/ou bens para penhora, proceda-se com a pesquisa de veículos via RENAJUD, observando as diretrizes da portaria 
01/2019 deste juízo. CONSIDERA-SE também infrutífera a tentativa de penhora online sempre que o valor encontrado for 
irrisório. CONSIDERA-SE irrisório sempre que o valor bloqueado for inferior ou equivalente às custas para intimação do 
executado da respectiva penhora, caso em que o escrivão fica está autorizado a cancelar o bloqueio. 7 Por fim, INTIME-SE o 
executado pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os 
respectivos valores, bem como exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de sua 
conduta omissiva configurar ato atentatório à dignidade da justiça, caso em que será devedor de multa de 05% (cinco por cento) 
sobre o valor atualizado do débito em execução em favor do exequente e exigível nos próprios autos (art. 774, V, e seu parágrafo 
único, CPC). 8 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 01/2019 deste juízo. Intime-se. Cumpra-se. Araguaína/TO, 
data e hora do evento no sistema e-Proc. Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de 
Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro 
de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante 
o preenchimento do código verificador 3608141v10 e do código CRC bc0c212f. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00224348820208272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual LAILSON DOS SANTOS FREIRE, brasileiro, solteiro, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Açailândia/MA, nascido em 12/08/1999, filho de Francivania Matias dos Santos, portador do 
CPF: 071.986.011-38, RG 1406387 SSP/MA, residente na Rua Sibipiruna , Quadra 04, Lote 24, Bairro Araguaína Sul II, 
Araguaína/TO, Telefone: (63) 99294-7314, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no prazo 
de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas 
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será 
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se 
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso nas art. 14, caput, da Lei 
n.º 10.826/03.ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para 
que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, 
e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 05  de novembro de 2019. 
Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15)DIAS 
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal, processo n° 
00058106620178272706, tendo como autor Ministério Publico Estadual KLERISNALDO BARROS FERREIRA filho de Eugenia 
Gargandes Barros e Gerismar Ferreira Boldo, sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO, por escrito no 
prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo suas 
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será 
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se 
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, Artigo 129.ate o final julgamento, sob 
pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 05  de novembro de 2019. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. 
Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito 
 

3ª vara cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, se faz saber a todos quanto virem ou tomarem conhecimento do presente Edital, que a 3ª Vara Cível de 
Araguaína – TO, que será (ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte forma: DATAS E HORÁRIOS: 
PRIMEIRO LEILÃO: dia 13 de dezembro de 2021, a partir das 09h00min, por preço igual ou superior ao da avaliação. 
SEGUNDO LEILÃO: dia 13 de dezembro de 2021, a partir das 10h00min, 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: 0004463- 
66.2015.8.27.2706  EXEQUENTE: BANCO DA AMAZÔNIA SA. EXECUTADOS: TECNO INDUSTRIA DE TEMPERA E 
COMERCIO DE VIDROS LTDA ME,  ELDAN DE SOUSA E SILVA E HERMINA FERREIRA DE ARAUJO E SILVA  BEM: 01 (um) 
lote de terra urbano, lote número 11 da quadra 01, situado na Rua 02, Setor  Coimbra, com registro no CRI de Araguaina, 
matricula 43.546 Livro 02, com área total de  720,00m²,contendo as seguintes benfeitorias: Um galpão construído, com paredes 
de tijolos,  coberto de telhas, sendo a maior parte com telhas brasilit sobre estrutura de pré moldados de  cimento, uma pequena 
parte coberta de telhas de zinco sobre estrutura metálica, dividido em  dois pavimentos, sendo que no pavimento térreo, tem um 
galpão e uma sala, parte do galpão e forrada em pvc e gesso, com piso parte em cerâmica e outra parte em cimento; no 
pavimento  superior contendo três salas, unia copa e uma área de circulação. Parte da frente do prédio com  portas e janelas de 
vidro. Nos fundos do referido lote 11 da quadra 01 acima mencionado, na  parte que divide com a Rua 03, tem uma casa 
construída, paredes de tijolos, rebocada por  dentro e por fora, pintada apenas internamente, cotendo dois quartos, sala e 
cozinha juntos, piso na cerâmica, banheiro interno, forrada em gesso, construção aparentemente nova. Imóvel  todo murado. 
considerando a localização do imóvel em área comercial, com pavimentação asfáltica, servida de atua e energia elétrica, ficou 
avaliado da seguinte forma: O lote de 720  metros quadrados em R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais). As benfeitorias 
existentes  no valor de R$ 353.340,00 (trezentos cinquenta e três mil, trezentos e quarenta reais). Total da avaliação, R$ 
633.340,00 ( seiscentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta reais). VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 633.340,00 (seiscentos e 
trinta e três mil, trezentos e quarenta reais). LOCALIZAÇÃO DO BEM: Conforme descrito acima. FIEL DEPOSITÁRIO: Maria do 
Perpétuo Socorro Milhomens Apinajé Neres – Depositária  Pública. VALOR DO DÉBITO EM EXECUÇÃO: R$ 385.852,53 
(trezentos e oitenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e três centavos). * Valor sujeito a alteração. 
LEILOEIRO OFICIAL  MARCO ANTONIO 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 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 
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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, 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 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 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 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 realizad o 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 p enhora 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 
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leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisitos necessários, será facultado ao 
licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último 
lance que ofertou 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 a coisa 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 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. A 
COMISSÃO DE LEILOEIRO e as demais despesas relacionadas abaixo nas letras A, B e C ficarão por conta do arrematante, 
inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 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 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 - 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; C) 
TAXA ADMINISTRATIVA: Correrá por conta do arrematante a despesa com a taxa administrativa, sendo o mínimo no valor de 
R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e o máximo no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais). A taxa administrativa e a 
comissão obrigatória devida ao leiloeiro, não estão inclusas no valor do lance, taxa e comissão deverão ser pagas juntamente 
com o valor da arrematação. Pagamentos realizados em contas bancárias divergentes das contas informadas no auto de 
arrematação NÃO serão em hipótese nenhuma aceitos, ficando os arrematantes obrigados a realizarem novo pagamento na 
conta correta, caso descumpram com a obrigação serão sujeitos as penalidades cabíveis. INFORMAÇÃO DE ÔNUS E 
GRAVAMES CONSTANTES NA MATRÍCULA Nº 43.546 AV-2-M-43.546. Araguaína, 19 de agosto de 2009. A requerimento do 
proprietário, que juntou uma Certidão expedida em 24/04/2009, pela Secretaria Municipal de Planejamento desta cidade, 
devidamente assinada por Indira Queiroz Macambira Bezerra, Assessora de Engenharia Dec. n.º 236/2009; e, José Carlos 
Mendes, Secretário Municipal de Planejamento Dec. 002/2009, no imóvel da presente matrícula foi averbada UMA 
CONSTRUÇÃO RESIDENCIAL, com 02 pavimentos com 241,80m² de área total construída, distribuídos na seguinte forma: 
PAVIMENTO TÉRREO: Área com 180,00m² contendo; 01galpão; PAVIMENTO SUPERIOR: Área com 61,80, contendo; 01 sala 
para diretoria, 01 sala de financeiro, 01 copa, 01 sala para eventos, 01 lavabo e 01 circulação, no valor de R$ 32.920,31. 
Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal sob o nº 069962009-28001010, emitida em 13/08/2009. Dou fé. Suboficial. R-3-M-43.546. Araguaína, 12 de abril de 
2010. Pela Cédula de Crédito Bancário de Prefixo e Número FMC-P-126-10/0002-9, datada de 06/04/2010, devidamente 
legalizada e que fica arquivada neste Ofício, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A, inscrito no CNPJ n° 04.902.979/0126-65, agência 
nesta cidade, financiou a quantia de R$ 321.044,50 (trezentos e vinte e um mil e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), à 
TECNO INDÚSTRIA DE TÊMPERA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
n° 07.193.853/0001-36, com sede à Rua 02, n° 635, Quadra nº 01, Lotes nº 18, Setor Coimbra, nesta cidade. 
AVALISTAS/OUTORGA UXORIA/OUTOGA MARITAL/FIÉIS DEPOSITÁRIOS: ELDAN DE SOUSA E SILVA, inscrito no CPF n° 
575.979.601-15, e HERMINIA FERREIRA DE ARAÚJO E SILVA, inscrita no CPF n° 999.195.911-49, acrescida da taxa de juros 
e demais encargos, com vencimento para 10/04/2018, que deverão ser pagos conforme consta da cédula, valor do crédito 
deferido para aplicação na forma de ANEXO ORÇAMENTO/CRONOGRAMA DE INVERSÕES, utilizável consoante a 
CLÁUSULA PRIMEIRA – ESQUEMA DE DESEMBOLSO e o ANEXO “QUADRO DE USOS E FONTES’, constante da Cédula, e 
mediante EM PRIMEIRA ÚNICA E ESPECIAL HIPOTECA, e sem concorrência de terceiros o imóvel objeto desta matrícula, 
estando a Alienação Fiduciária registrada sob n.º 7.142, do Livro 3, Registro Auxiliar desta Serventia. OBS.: *HOMOLOGADA A 
ARREMATAÇÃO SERÃO PROVIDÊNCIADAS PELO JUDICIÁRIO AS  RESPECTIVAS BAIXAS DE TODAS E QUAISQUER 
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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): 
EXECUTADOS: TECNO INDUSTRIA DE TEMPERA E COMERCIO DE VIDROS LTDA ME, ELDAN DE SOUSA E SILVA E 
HERMINA FERREIRA DE ARAUJO E SILVA, através de seu Advogado devidamente constituídos nos autos Dr.(a)(s): ELCIO 
ERIC GOES SILVA OAB/TO005434 E MARCOS PAULO RODRIGUES DE CARVALHO OAB/TO006146, 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 moradia ou concessão de direito real de uso; credores, 
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 DA AMAZÔNIA SA, através de sua Advogada devidamente 
constituídos nos autos Dr.(a)(s): FERNANDA RAMOS RUIZ OAB/TO001965, 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 Araguaína, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma 
da lei, etc..  FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 
3ª Vara Cível, se processam a ação de Usucapião, Nº 0008268-61.2014.8.27.2706, Chave nº 279445892314, proposta por  
LAUDIMIRA BATISTA SOUSA em desfavor do LUIZ GONZAGA OLIVEIRA e MARIA DALVA SOARES OLIVEIRA, sendo o 
presente Edital para INTIMAR a Sra.MARINALVA SOARES OLIVEIRA ROCHA, brasileira, casada, desempregada, portadora do 
RG:653.523 SSP/TO, e do CPF: 942.027.531-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, herdeira de LUIZ GONGAZA 
OLIVEIRA, para, querendo, no prazo de 15(quize) dias, manifestar-se  sobre o acordo anexado ao evento 91. Para ter acesso a 
todo teor do processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins ( www.tjto.ius.br) e acessar as 
seguintes guias: Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1° Grau / consulta pública / rito ordinário/consulta processual. 
Digite o número e chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através 
de advogado, devidamente cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar 
a Defensoria Pública do Estado do Tocantins. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o 
qual será publicado na forma da lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos vinte 
e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.Eu, Keila Lopes,Servidora do Judiciário, que 
digitei.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 0000477-
65.2019.8.27.2706, Chave nº439390378419, proposta por TARCISIO FAUSTINO BARBOSA em desfavor de DIVAN 
SEBASTIAO DE OLIVEIRA e DIVA DE OLIVEIRA RODRIGUES, sendoo presente Edital para  CITAR o Senhor DIVAN 
SEBASTIAO DE OLIVEIRA, inscrito no CPF:144.155.181-68, por todos os termos da inicial e para que, no prazo de 15 dias, se 
manifeste quanto a instauração do incidente e requeira as provas que entender pertinente, nos termos do artigo 135 do Código 
de Processo Civil, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados pela autora. ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos  vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e 
vinte(23/11/2021). Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei .(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito   
 

Central de execuções fiscais 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL Nº 4064991, 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): MÁRCIO DA SILVA TAVARES, pessoa fisica, inscrito no CPF  sob o nº 660.232.974-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 
0007316-77.2017.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para 
pagar a importância de R$ 25.985,10 (vinte e cinco mil, novecentos oitenta e cinco reais e dez centavos), representada pela CDA 
n° 130/2011, datada de 22/02/2017, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
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parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o Despacho, proferido no evento 106 - DECDESPA1, a 
seguir transcrito: "(.Promova a citação do executado MÁRCIO DA SILVA TAVARES por meio de edital, com prazo de 30 (trinta) 
dias, nos termos do art. 8º, inciso IV, da Lei de Execuções Fiscais.). Araguaina-TO, 14 de outubro de 2021. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado 
uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de novembro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 4177817, 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 5000016-
72.2000.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARIA DA PAIXAO GUIMARAES COSTA NASCENTE (CPF Nº 37440250125), CLEBER BORGES 
NASCENTES (CPF Nº 33052026100) e SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 33640939000170, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas a sócia MARIA DA PAIXAO GUIMARAES COSTA NASCENTE, pessoa fisica, 
inscrita no CPF  sob o nº 374.402.501-25 e o sócio CLEBER BORGES NASCENTES, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o 
nº 330.520.261-00, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da 
SENTENÇA proferida no evento n.º 50 - SENT1, dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Destarte, com respaldo no citado 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Pautado no 
entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como corroborando com o 
princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais finais, 
tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o exequente além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas judiciais. Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente sentença; 2 - Promova a retirada 
de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada. Após, cumpridas as determinações acima e, 
certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se." Araguaina-TO, 09 
de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique Carvalho - Juíza de Direito. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 24 dias do mês de novembro 
de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4197105  
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 0026354-
70.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JULBERTO CARDOSO DE ARAÚJO, CPF nº 
930.440.031-72, 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 15 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o processo, 
sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e honorários 
advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os 
autos com as cautelas de praxe.". 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 25 dias do mês de novembro de 2021. Eu, MATHEUS ALENCAR DE 
ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 5001653-14.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARTIMIANO L. MONTALVAO E FILHO 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
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Execução Fiscal Nº 5001575-20.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001481-72.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADELIA MARIA DA SILVA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001453-07.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HELIO MARIANO CELESTINO 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001577-53.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCIA CORREA CAMARGO DA CRUZ 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001567-09.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001369-06.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ILDEGARDINO COELHO DA COSTA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios.Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o 
encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
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Execução Fiscal Nº 5001289-42.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SIRLENE DO ROSARIO PATROCINIO 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001280-80.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOÃO RAIMUNDO ALVES DE SOUSA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001506-51.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIN GERONIMO DE MORAIS 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001493-52.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GEREMIAS GOMES DOS SANTOS 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001479-68.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ERIVALDO GONÇALVES BRAGA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001470-09.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CASSIMIRA PEREIRA COSTA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
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Execução Fiscal Nº 5001469-24.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: BATAZAR MARTINS 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001440-71.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RENILDO DE OLIVEIRA COSTA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001411-21.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GILSON PEDROZA LIBERAL 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001413-88.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO DAS CHAGAS BARBOSA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001410-36.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE BARROS 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 5001188-05.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VERONICA CARDOSO DIAS 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
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Execução Fiscal Nº 5001378-31.2008.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ABRAO ARAUJO OLIVEIRA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
Execução Fiscal Nº 0024093-35.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANA LUCIA RODRIGUES DA SILVA 
Sentença: “Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, 
EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
Sem condenação em custas e honorários advocatícios. 
Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as 
cautelas de praxe. 
Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se.” 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020405-07.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADELINA MATIAS BEZERRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020176-47.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO C DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020124-51.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDA BENTO DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019981-62.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PAULO HENRIQUE NOLETO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019978-44.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARILDA MADALENA DE MIRANDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019939-47.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE PEDRO DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019888-36.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA FERREIRA LIMA RODRIGUES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019887-51.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO FERREIRA FREITAS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019723-86.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019705-31.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CRISTIANE LIMA CAMPOS RAMOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019663-16.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM ROSADO COELHO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019652-84.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCOS SUPERBO DA SILVA CARDOSO JUNIOR 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019645-58.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NAIR DE SOUSA SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
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honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019638-03.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM FRANCISCO CHAVES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019318-84.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CICERO BELCHIOR CARNEIRO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018884-27.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AYONE ALENCAR BARBOSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018856-59.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MAURO VIEIRA DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018840-42.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018307-83.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ESP. OTACILIO ANTONIO DE MOURA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017532-05.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LOURENÇO FERREIRA ROCHA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023865-02.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LEOCARDIA DOS REIS NASCIMENTO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023860-77.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LAURICE LUIZ PEREIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023557-63.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE FERREIRA DOS SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0022181-42.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GILMAR AUGUSTO SOUSA SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021939-83.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ISABEL BITTENCOURT QUEIROZ 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021597-72.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: TEREZINHA SENA RESENDE 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020484-83.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAO JOBILINO IPOLITO DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023749-54.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JENNYPHER MARIA SOARES CASTILHO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
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honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0021168-42.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO MARTINS PEREI 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020984-86.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NILTON MONTEIRO DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020966-65.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PAULINO DIAS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020728-46.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HELENICI MARIA DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020642-75.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISMAR DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020662-66.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DIDACIO RIBEIRO GOMES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020559-59.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RITA GOMES CORREIA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000067-73.2006.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE GONCALVES MONTES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000328-04.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELIAS FERREIRA LIMA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000271-83.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ARGEL FERREIRA MENDONÇA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000037-38.2006.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MILSON ARAUJO SARAIVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000210-28.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ARNALDO BASTOS SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023405-73.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PERPETUA DE CARVALHO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029194-53.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDA DA LUZ MESQUITA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0024787-04.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA ALVES DE LIMA PEREIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5087 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 19 

 

 
 

honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026706-28.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA SILVA NUNES DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0025991-83.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WANESSA OLIVEIRA DA SILVA TORRES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0026003-97.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ODIMAR VIEIRA DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020540-36.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE XAVIER PEREIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020434-74.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADSON LOURENCO BARBOSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020192-18.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA APARECIDA R.RODRIGUES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5020085-71.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: DULCE NOEMIA DE CASTRO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5019735-83.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: OLINDINO VIEIRA DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003718-40.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA DOURADO DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5003667-29.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUIZ C. MARTINS BARBOSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001300-95.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: INCORPORADORA VILA BOA LTDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5001206-50.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CARMEN SALVAGNI ROSSI 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000052-07.2006.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CONSTRUTORA PROJETO LTDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023445-94.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA ALVES BATISTA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0023007-68.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
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honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0025764-93.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: IZAELMA GOMES CORREIA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0022906-89.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DA LUZ FERREIRA DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0023273-16.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO PEREIRA DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0023263-69.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO EDVAM DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0023281-90.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCIVANIA COSTA BRITO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0023299-14.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: HAYLLAND ALMEIDA DOS SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0024268-29.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RUBENS ROCHA DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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Execução Fiscal Nº 0023277-53.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO RENAN DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 0023220-35.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EDIFÁTIMA PEREIRA DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001919-30.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002475-32.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO TAVARES DE MORAES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001995-54.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FIRMA INCORPORADORA SILVA LTDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se 
Execução Fiscal Nº 5001875-11.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA CLEONICE ALVES DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002408-67.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ETELVINA GOMES DE ALMEIDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001993-84.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EDSON LUIZ DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
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honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002364-48.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO DIAS BORGES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001985-10.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DE JESUS SILVA MOURA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002315-07.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SILVESTRE MARTINS SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001966-04.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: IRENE DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002035-36.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GONCALO SOUSA LIMA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001940-06.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO VICTOR CHAGAS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002046-36.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MÔNICA LIMA LOPES TOLENTINO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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Execução Fiscal Nº 5002024-07.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO FERREIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001939-21.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALDENORA BRAGA DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001681-79.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: VIRGILINO MARTINS DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5002020-67.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADOALDO DA SILVA MOTA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
Execução Fiscal Nº 5001936-66.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARINHO ALVES DE ALMEIDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
 
Autos: 5003035-71.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: FIRMA ROD. TOC. TRAS. CARGAS LTDA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002482-24.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: FRANCISCO FERREIRA LIMA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
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comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002935-19.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: RINALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUT 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002476-17.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: ADEMAR NOGUEIRA DA SILVA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002934-34.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: VALDINAR LOURENÇO DE ARAUJO 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5004114-17.2011.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: GEREMIAS GOMES DOS SANTOS 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002869-39.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: TEREZINHA DE JESUS P.SOUSA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5003728-84.2011.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: PEDRO BESSA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002868-54.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: GENTIL DE ARAUJO GODINHO 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5003652-60.2011.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: EDGAR RIBEIRO DA SILVA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002826-05.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: ZACARIAS MANOEL DE LIMA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5020741-28.2013.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: VILMAR JOSE DIAS 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5003044-33.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: OSVALDO DIAS DE SOUSA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
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comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002581-91.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: LUIZA VIEIRA CAVALCANTE VIANA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5020731-81.2013.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: LELINHO DE JESUS DE SOUSA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5003034-86.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: CARLITO BARBOSA FERNANDES 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5002513-44.2009.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: ANGELO DONIZETE LUIZ DA SILVA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
  
Autos: 5020544-73.2013.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
RÉU: IRMAOS MOURAO LTDA 
SENTENÇA: "Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. MILENE DE 
CARVALHO HENRIQUE, Juíza de Direito". 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000196-83.2003.8.27.2706/TO 
CHAVE:  567303753313 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): PAULA SOUZA CABRAL 8787298 
Executado: SILA LOPES DE SANTANA 
Executado: SILA LOPES DE SANTANA 
SENTENÇA: “(...) Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários 
advocatícios. Pautado no entendimento do Recurso Especial de n° 1769201, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem 
como corroborando com o princípio da causalidade, deixo de condenar a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das 
despesas processuais finais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que o 
exequente além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto as custas 
judiciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem as partes da presente 
sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). 
Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000189-18.2008.8.27.2706/TO 
CHAVE:  665673788813 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): SÉRGIO RODRIGO DO VALE PG6720412 
Executado: ISAURA ROSA DE GODOI SOARES 
Executado: BRASIL COMERCIO DE MADEIRA E TRANSPORTES LTDA 
Advogado/Procurador(a): CARLOS FRANCISCO XAVIER TO001622 
Executado: ISMAURA ROSA DE GODOI SOARES 
SENTENÇA: “(...) 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. Com supedâneo no entendimento do Recurso Especial de nº 1927469/PE do 
Superior Tribunal de Justiça, deixo de condenar as partes executadas ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que 
a satisfação do débito principal ocorreu extrajudicialmente, bem como antes de perfectibilizado o ato citatório. Lado outro, sob a 
égide do Principio da Causalidade, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente 
sentença; 2 - Proceda-se com a transferência do valor depositado judicial em favor da empresa executada; 3 - Promova-se a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente 
de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 5 - Após o trânsito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 
22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000131-78.2009.8.27.2706/TO 
CHAVE:  423748490913 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: LUCAS COELHO DOS SANTOS 
Executado: - L. C. SANTOS 
Advogado/Procurador(a): SANDRO FERREIRA PINTO DP9081887 
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SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, reconheço de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, 
EXTINGO o feito com análise de mérito, nos termos do inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Pautado no 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), 
bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais 
finais e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo 
contraproducente que o exequente, além de perder o direito em ver satisfeito seu crédito, ainda assuma a obrigação quanto ao 
ônus sucumbencial. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino as seguintes providências: 
1 - Intime as partes da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000126-66.2003.8.27.2706/TO 
CHAVE:  333269805713 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO 4096B 
Executado: PEDRO MARTINS SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, reconheço de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, 
EXTINGO o feito com análise de mérito, nos termos do inciso II, do artigo 487 do Código de Processo Civil. Pautado no 
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), 
bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar o exequente ao pagamento das despesas processuais 
finais e honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, sendo 
contraproducente que o exequente, além de perder o direito em ver satisfeito seu crédito, ainda assuma a obrigação quanto ao 
ônus sucumbencial. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino as seguintes providências: 
1 - Intime as partes da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0030506-64.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  393702963120 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MARIA DE JESUS SILVA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. 
Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0028604-13.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  989184499419 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
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Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: MADALENA FERREIRA COELHO 
Executado: JOAO BARBOSA DE SOUSA 
Executado: JALES BARBOSA DOS REIS 
SENTENÇA: “(...) 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 que os valores 
bloqueados nos autos satisfaz a dívida integralmente, bem como, este juízo determinou o levantamento dos valores em favor do 
exequente (evento 42). Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno os executados ao pagamento das custas processuais, 
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente 
em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intimem-se os executados da presente sentença; 3 - Promova a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade dos executados; 4 -Cumprida as determinações acima, PROMOVA-
SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas 
processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 
2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0024752-44.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  165514296820 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JOSE BATISTA DE ARAUJO 
SENTENÇA: “(...)Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. Por 
derradeiro, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução ao espólio do falecido (evento 12). DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a determinação acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023818-86.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  583456258420 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: LUIZA AMANCIO FEITOSA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. Por 
derradeiro, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução ao espólio da falecida (evento 12). DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a determinação acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0023468-98.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  451591338320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ROGERIO NUNES DE SOUZA 
SENTENÇA: “(...) Isto posto, a EXTINÇÃO desta execução fiscal frente à ocorrência de litispendência é medida que se impõe. 
DISPOSITIVO.  Ante ao exposto, EXTINGO a presente execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 
inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o exequente ao pagamento das 
despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.  Determino ao Cartório da Vara 
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de Execuções Fiscais e Saúde que: a - Intimem as partes da presente sentença; b - Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade 
(CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); c - Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 
2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0016164-24.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE:  571209660615 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JOÃO HENRIQUE DE ALMEIDA 
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. 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, uma vez que a penhora de valores 
realizada nos autos, satisfez integralmente a dívida. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Intime-se as partes acerca da presente sentença; 2 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes 
sobre bens de titularidade da executada; 3 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-
SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento 
n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – 
Juíza de Direito. 
 
AUTOS Nº  0008594-74.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 156432607521 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: ORILENE NEVES BORGES 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito.  
AUTOS Nº  0025102-32.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 706358980020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: LUIZ JUNIOR MARTINS DE MELO (ESPÓLIO) 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
AUTOS Nº  0024818-24.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 222619844820 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  LUCIVALDO PEREIRA DO NASCIMENTO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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AUTOS Nº  0025077-19.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 336415861020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  MARIA APARECIDA DE SOUSA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito.   
AUTOS Nº  0025073-79.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 515325609220 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  MARIA APARECIDA DE BRITO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
AUTOS Nº  0024794-93.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 936603334420 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  ELIKARLA DE LOIOLA CARLOS 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0015498-47.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  571209660615 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: CUNHA & RIVAS LTDA 
Advogado/Procurador(a): FABIO COSTA CUNHA TO005439 
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. 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, em virtude do pagamento informado 
no evento 18 (EXTR2). Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime o 
exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, da presente sentença; 2 - Intime a empresa executada da presente sentença no prazo 
de 15 (quinze) dias na pessoa de seu causídico, bem como, para, no prazo supracitado, o patrono regularize sua representação 
processual;  3  - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0009096-47.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  962930042320 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ANTÔNIO VIEIRA FEITOSA 
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SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. Por 
derradeiro, INDEFIRO o pedido de redirecionamento da execução ao espólio do falecido (evento 15). DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a determinação acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. 
Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
AUTOS Nº  0027493-57.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 981983883520 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  NIVALDO DE PAULA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000545-44.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  867733192921 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S/A 
Advogado/Procurador(a): LEONARDO MENEGON ALVES RJ199445 
SENTENÇA: “(...) Destarte, tendo em vista o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. 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. Deixo de condenar em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
satisfação do débito pelo titular da execução, qual seja, o Fisco Municipal, bem como o pedido de extinção do feito por este. 
Diante do comparecimento espontâneo da executada aos autos, o qual supre a citação, nos termos do artigo 239, §1º do CPC, 
assim como sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em 
razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a pessoa jurídica executada, na pessoa de seu patrono constituído, da presente 
sentença; 3 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as 
determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intimem-se. Cumpra-se. 
 Araguaina-TO, 27 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003795-85.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  315768248421 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: ANISIA GOMES RODRIGUES DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da parte executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, e o mais que dos autos consta, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do 
Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito 
executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. Após, cumprida a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. 
Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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AUTOS Nº 0023559-91.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  888082687820 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado: BARTOLOMEU DE SOUSA E SILVA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína-TO, 
19/11/2021 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007080-86.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  598784928021 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: IGO FAGUNDES BRINGEL 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. 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 o pagamento 
informado no evento 14, bem como, as custas processuais, ante a ausência de citação da parte executada. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente ante a renúncia ao prazo 
recursal; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada. Após, 
cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 03 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito 
 
AUTOS Nº  0024851-14.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE: 145118325620 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente:MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado DAVID PEREIRA SOBRINHO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em 
consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as 
comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Araguaína -TO, 
25 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029099-23.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSELINA LOPES DOS ANJOS GONCALVES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029440-49.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JERUSA JARDIM SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029364-25.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOANA DARC DA CONCEICAO 
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Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029105-30.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JEANE MONICA DE ARAUJO PEREIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029100-08.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JEANE MIRANDA DE FIGUEREDO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029095-83.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JEAN CARLOS SILVA WANDERLEY 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0001841-04.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: WANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma.Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029093-16.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JAYNARA FERNANDES SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029085-39.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JARDELIA SOUSA DIAS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0029081-02.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ROBSON SOUSA BRITO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028988-39.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADRIANA SANTOS DE SOUSA] 
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Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028992-76.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ALDA PEREIRA DIAS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028009-77.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLAUNETE DA COSTA SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0028003-70.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CLAUDIO SILVA DA CONCEICAO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0030370-67.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA JOSE MASCARENHA DE MORAIS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020405-07.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ADELINA MATIAS BEZERRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020176-47.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDO C DE OLIVEIRA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0020124-51.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: RAIMUNDA BENTO DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019981-62.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: PAULO HENRIQUE NOLETO 
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Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019978-44.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARILDA MADALENA DE MIRANDA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019939-47.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE PEDRO DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019888-36.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA FERREIRA LIMA RODRIGUES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019887-51.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FRANCISCO FERREIRA FREITAS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019723-86.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA DA GUIA PEREIRA DA SILVA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019705-31.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CRISTIANE LIMA CAMPOS RAMOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019663-16.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM ROSADO COELHO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019652-84.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARCOS SUPERBO DA SILVA CARDOSO JUNIOR 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019645-58.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NAIR DE SOUSA SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019638-03.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOAQUIM FRANCISCO CHAVES 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0019318-84.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: CICERO BELCHIOR CARNEIRO 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018884-27.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: AYONE ALENCAR BARBOSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento.Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018856-59.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MAURO VIEIRA DE SOUSA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018840-42.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0018307-83.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ESP. OTACILIO ANTONIO DE MOURA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. 
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Sem condenação em custas e honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas 
as comunicações de estilo, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o 
encerramento. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0017532-05.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LOURENÇO FERREIRA ROCHA 
Ante o exposto INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no art. 330, inciso III, do CPC. Em consequência, EXTINGO o 
processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma. Sem condenação em custas e 
honorários advocatícios. Decorrido o trânsito em julgado ou renunciado o prazo recursal e feitas as comunicações de estilo, 
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento. Publique-se. 
Registre-se. Intime-se. 
 
Execução Fiscal Nº 0013877-78.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: NOROENES GONCALVES LOPES 
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retificação do polo passivo e EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de 
transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública determino que intime o exequente da presente sentença. 
 
Execução Fiscal Nº 5000274-33.2010.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: BCN LEASING ARR MERCANTIL S/A 
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, em virtude do pagamento informado no evento 68. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1. Intimem-se as partes acerca da 
presente sentença; 2. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 
3.Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria 
Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se. 
 

AURORA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DO EDITAL: 20 DIAS 
O Excelentíssimo Senhor, Doutor JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito titular da Vara Cível da Comarca 
de Taguatinga/TO, respondendo em substituição automática desta Comarca de Aurora do Tocantins/TO, no uso de suas 
atribuições legais, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este meio, 
MANDA CITAR todos os herdeiros INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, para os termos da Ação de 
INVENTÁRIO n. 0000727-15.2021.8.27.2711 - Inventariante TERESINHA CAETANO MESQUITA, dos bens que ficaram por 
falecimento de LUIZ LOPES DA SILVA, cujo óbito ocorreu em 17/08/2021, para, querendo, se manifestarem sobre o (s) valore 
(s) apresentado (s) nas Primeiras Declarações, podendo, se dele (s) discordar (em), juntar (em) prova de cadastro, em 15 
(quinze) dias, (art. 629, CPC/2015) ou atribuir (em) valores, que poderão se expressamente aceitos pelos interessados (art. 634, 
CPC/2015). Em caso de discordância quanto aos valores,  o oficial de justiça/avaliador desta Comarca irá avaliar o (s) bem (ns) a 
inventariar. Tudo conforme  decisão acostada ao evento  4 dos autos acima mencionados e em conformidade com o termo de 
primeiras declarações do evento 15. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou o MM. Juiz expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do fórum local, na forma 
da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Aurora do Tocantins, aos 23 de novembro de 2021. Eu, Zulmira da Costa 
Silva, Técnica judiciária, digitei. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO-JUIZ DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO 
AUTOMÁTICA. 
 

DIANÓPOLIS 
Juizado especial cível e criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE  INTIMAÇÃO 
O MM. Dr. BALDUR ROCHA GIOVANNINI, Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal, do Juizado da Fazenda Pública 
e de Cartas Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Dianópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...  
FAZER SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania , 
processam os autos: Nº: 5000004-73.2000.8.27.2701, Chave Número: 272295476414 - Autor: CARLEY ADRIANO 
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GONÇALVES DA SILVA - Réu: IDÁLIA TEIXEIRA DA SILVA, por este  meio INTIMAR a Réu: IDÁLIA TEIXEIRA DA SILVA, 
brasileira, CPF: 557.268.361-20, para tomar ciência da presente ação acima intimada, para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
manifestar-se quanto ao bloqueio realizado via SISBAJUD valor bloqueado R$: 1.261,35, no dia 03/10/2021, tudo 
conforme evento 86 extrato de bloqueio SISBAJUD. Informo a Vossa Senhoria, que acima está o número e chave de segurança 
do processo, que deve ser acessado no site do tribunal de Justiça deste Estado, no link e-proc/1º grau/consulta pública/rito 
ordinária, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da 
lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 27/10/2021. Eu, BARBARA CARDOSO DIAS, Servidora 
de Secretaria, o digitei. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
Processo: 0000280-76.2016.8.27.2719 
Requerente: AQUEL SOUZA REIS 
Finalidade: INTIMAÇÃO do devedor MARCOS CESAR LOPES DOS REIS, CPF n.013.981.711-58, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, nos termos da presente ação para querendo responder no prazo de 15(quinze) dias, advertindo-o que não 
contestada à ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial, bem como acerca do bloqueio judicial 
realizado por meio do SISBAJUD. 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, 25 de novembro de 2021. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de 
Secretaria, que digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE DIREITO. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo: 0001026-36.2019.8.27.2719 
Requerente: ENEDINA VENANCIO CORREA BARRIOS  
Finalidade: CITAÇÃO do requerido Janete Bonaldo, inscrita no CNPJ n. 05.644.431/0001-92, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, nos termos da presente ação para querendo responder no prazo de 15(quinze) dias, advertindo-o que não 
contestada à ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Advertindo que em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, 
nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 25 de novembro de 2021. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, 
que digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE DIREITO. 
 

GUARAÍ 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
O Magistrado FÁBIO COSTA GONZAGA, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem que por este Juízo 1a Vara Cível, 
tramitam os autos da Ação abaixo: 
Processo n° 0002718-93.2021.8.27.2721 – Chave Processo:   474591230121 
AÇÃO DE USUCAPIÃO  
AUTOR: JOSE RODRIGUES FEITOSA 
ADVOGADO: NELY FERREIRA SOARES (OAB TO008646) 
ADVOGADO: MANOEL CARNEIRO GUIMARÃES (OAB TO001686) 
RÉU: JOÃO AFONSO ANDRADE 
FINALIDADE: 
CITAÇÃO dos EVENTUAIS INTERESSADOS.   
DESPACHO do evento 5: “(...)CITE-SE para comparecimento à audiência e ciência dos termos da exordial; bem como para, 
querendo, responder a ação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da realização da audiência (CPC, arts. 334, 335, I, e 
344 c/c 341). CITEM-SE ainda os confinantes do imóvel (CPC, artigo 246, §3º). INTIMEM-SE as Fazendas Públicas, para 
manifestarem-se, no prazo de até 30 (trinta) dias. EXPEÇA-SE edital, com prazo de 20 (vinte) dias, para citação de eventuais 
interessados. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público, no prazo de até 30 (trinta) dias. Guaraí, data do sistema. FÁBIO COSTA 
GONZAGA Juiz de Direito’’. 
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: O imóvel usucapiendo tem como as seguintes descrições: “Sítio São José, com 
área total de 41,1000 ha (Quarenta e um hectares e dez ares e zero centiares), constituída por partes dos lotes 23, 38, 38-A, 39, 
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40 e 41 do Loteamento Altamira, localizado às margens da BR153, Km 356, município de Tabocão-TO, desde abril do ano de 
2011”. 
ENCERRAMENTO: Para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente que será devidamente publicado no Diário 
da Justiça e afixado no placar do Fórum Local. Lavrado aos 24 de novembro de 2021 no Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, com endereço na Av. Paraná esquina com Rua 8, s/n, Centro, Guaraí – TO, CEP 77700-000. Eu 
Beliza da Cruz Campos, Técnica Judiciária, digitei. FÁBIO COSTA GONZAGA - Juiz de Direito 
 

GURUPI 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 4178078 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS TERCEIOS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 30 DIAS 
CITANDO: TERCEIROS INTERESSADOS.  
OBJETIVO: Intimação de eventuais terceiros interessados do inteiro teor do autos nº 00080893520218272722, chave n.º 
595611694621, Ação de Usucapião que move BRUNO PEREIRA QUIXABEIRA, em face de BOM SUCESSO 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Atribuíram à causa o valor de R$ 40.000,00. E, em cumprimento ao 
art. 259, I do CPC, expediu-se o presente para que EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS TOMEM CIÊNCIA da 
propositura da ação e, querendo, ofereçam contestação, no prazo de 15 dias. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
no futuro não possam alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado na forma da lei. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi-TO, 24 de Novembro de 2021. Rafael Vargas do Prado, Servidor de Secretaria, o digitei e assino. 
Adriano Morelli. Juiz de Direito. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
 A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0007819-11.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado GEORGYTOW LUCCAS CAVALCANTE LIMA, brasileiro, nascido em 16/11/1996, natural de Barra do Corda-MA, filho 
Leide Lamar Cavalcante Lima e José de Anchieta Lima, inscrito no CPF n° 064.532.963-06, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do crime dos artigos 306 §1°, I, e artigo 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro. E, 
como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições de pagar 
por um advogado, na ausência de resposta será nomeado defensor público para sua defesa. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22/11/2021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, Assistente Administrativo, lavrei 
o presente. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 0002559-50.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado OSMAR RODRIGUES DE ALENCAR, brasileiro, nascido em 04/02/1970, natural de Gurupi-TO, filho de Maria 
Rodrigues de Alencar e Raimundo Evangelista Alencar, inscrito no CPF n° 499.286.511-91 e RG n° 2967352 
SESP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo 157 §1º do Código 
Penal. E, como não foi encontrado para ser citado pessoalmente, fica citado pelo presente, para responder à acusação por 
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que se o acusado não possuir defensor constituído ou se não tem condições 
de pagar por um advogado, na ausência de resposta será nomeado Defensor Público para sua defesa. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 22/11/2021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, assistente 
administrativo, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Drª. Mirian Alves Dourado, MMª Juíza de Direito Titular da 1a Vara Criminal, Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus 
trâmites legais a Ação Penal nº 5001001-75.2009.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o acusado JOSE DOMINGOS CURCINO DE SENA, brasileiro, solteiro, borracheiro, nascido aos 24/02/1985, filho de Miguel 
José de Sena e Joana Cursino de Sena, com CPF sob o n.º 025.858.501-37, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do crime dos artigos 29 e 34, parágrafo único, inciso II, da Lei nº. 9.605/98. E para que chegue ao 
conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário 
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da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 201, cujo dispositivo segue 
transcrito: " Decido. Segundo a denúncia, conforme se vislumbra no extrato de ocorrência ambiental n°. 388/2008, autos de 
infração n°. 113332, n°. 113331, n°. 112706, e termos de apreensão n°. 10134, n°. 10137, n°. 10136, todos lavrados pelo 
CIPAMA, em 28.11.2008, por volta das 9:00h, os Denunciados foram flagrados, no Rio Santo António, neste município, pescando 
diversas espécies de peixes em período de piracema. Além dos 160 kg de diversos tipos de pescados Qaraqui, papa terra, piau, 
piranha, traíra, bicuda, fidalgo), foi encontrado em poder dos Denunciados, dois jacarés tinga abatidos, e diversos apetrechos 
utilizados para pesca, como canoa de madeira, pindas, redes de pesca, arpão, caixas de isopor, etc. Com os trabalhos 
realizados pelo CIPAMA, os materiais perecíveis apreendidos em poder dos Denunciados (peixes) foram doados para as 
entidades filantrópicas (termos anexos), sendo os materiais predatórios apreendidos e os Denunciados conduzidos para a 
Central de Flagrante desta Comarca. A MATERIALIDADE e AUTORIA não restaram estabalecidas. O acusado confessou a 
autoria delitiva extrajudicialmente, conforme se observa das declarações juntadas no evento 2-INQ10, PG 7. Ocorre que não foi 
interrogado em juízo, sendo revel. A testemunha Odilon Pereira Limeiro disse em juízo não se recordar dos fatos. O PM Leomar 
disse em juízo que mesmo após ler a ocorrência não conseguiu se lembrar dos fatos, apenas se lembrou da matéria. Portanto, 
as provas produzidas em delegacia não foram corroboradas em juízo. De acordo com o art. 155 do CPP o Juiz formará sua 
convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão 
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Ocorre que, embora haja indícios do cometimento do delito 
pelo acusado, as provas não foram confirmadas em juízo. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência 
pátria, que prova obtida na fase inquisitorial deve ser posteriormente confirmada em Juízo, a fim de que sejam respeitados os 
princípios do contraditório e da ampla defesa, estabelecidos pela nossa Constituição no art. 5º, LV. (Precedente: TJPR - 5ª 
C.Criminal - AC - 1275607-5) As provas produzidas no Inquérito, não podem, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, 
servir de fundamento para o decreto condenatório. E isso porque, a certeza necessária à emissão de um juízo condenatório 
somente pode ser alicerçada em prova judicializada. Ressalto que no caso dos autos, observa-se que a prova produzida na 
fase inquisitorial, não foi confirmada perante o Juízo, impondo a absolvição do acusado na estrita observância do 
princípio do in dubio pro reo. Neste sentido: “A prova inquisitorial, produzida sem a observância do contraditório e da 
ampla defesa, não pode servir, de forma isolada, como fundamento para um veredicto condenatório. O inquérito policial 
é peça meramente informativa, cuja função precípua é fornecer elementos para o órgão acusador formar sua opinio 
delicti, pois a certeza necessária à emissão de um juízo condenatório somente pode ser alicerçada em prova 
judicializada. No caso, não havendo comprovação judicial da participação dos acusados no evento criminoso, inviável a 
condenação.” (TJRS, Apelação Crime nº 70037163516) “... Assim, inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a 
condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado, pois não ficou comprovada a materialidade ou sua participação no 
evento criminoso, já que as provas existentes nos autos somente foram produzidas na fase inquisitorial, não tendo sido 
confirmadas perante o Juízo, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo...” (TJ-RN - Apelação Criminal : ACR 
28796 RN 2011.002879-6) Oportuno lembrar que "para legitimar a absolvição, não ocorre a certeza da inocência, bastando julgá-
la possível, dentro da incerteza da culpabilidade" (MALATESTA, Nicola Framarino Dei. A Lógica das Provas em Matéria Criminal. 
2.ª ed. Trad. Paolo Capitanio, Campinas: Bookseller, 2001, p. 48-49). Por tudo isso, se o resultado da persecução penal não 
transpõe o campo da mera possibilidade ou probabilidade para, então, atingir a esfera da certeza, a absolvição é, a meu sentir, a 
solução mais adequada ao caso concreto, consagrando-se, assim, o princípio do in dubio pro reo. Dispõe o art. 386 do Código de 
Processo Penal, in verbis: Art. 386 - O juiz absolverá o réu, mencionando a causa     na parte dispositiva, desde que 
reconheça: (...) VII - não existir prova suficiente para a condenação. Portanto, sendo ônus do Parquet de provar os fatos 
narrados na denúncia, inexistindo provas judicializadas que apontem, com inegável segurança, de ter o acusado concorrido para 
a infração penal, a absolvição é medida de rigor. Isto posto, e considerando o mais que dos autos consta, 
julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal, e o faço para ABSOLVER o acusado JOSÉ DOMINGOS CURCINO DE SENA 
das imputações feitas na exordial, com fundamento no art. 386, VII  do Código de Processo Penal. Sem custas. Publique-se. 
Intimem-se e façam-se as comunicações de praxe. Após, arquive-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se.". Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 19/11/2021. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, assistente 
administrativo, lavrei o presente. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR, processo nº 00062715820158272722 por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de DOURIVAL PEREIRA CAMPOS, sendo o presente para CITAR a requerida DOURIVAL PEREIRA 
CAMPOS, inscrito no CPF (MF) sob o nº 49926993168 estando em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente do inteiro 
teor da petição inicial e querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), nos termos do despacho 
proferido nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 25 de Novembro de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR, processo nº 00062715820158272722 por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de ANDRÉ LUIZ RODRIGUES JOSÉ, sendo o presente para CITAR a requerida ANDRÉ LUIZ 
RODRIGUES JOSÉ, inscrito no CPF (MF) sob o nº 02475343826 estando em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente 
do inteiro teor da petição inicial e querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), nos termos do 
despacho proferido nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de Novembro de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e 
subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR, processo nº 00062715820158272722 por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de VALÉRIA ALVES MENDES, sendo o presente para CITAR a requerida VALÉRIA ALVES MENDES, 
inscrito no CPF (MF) sob o nº 59031182168 estando em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente do inteiro teor da 
petição inicial e querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), nos termos do despacho 
proferido nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 25 de Novembro de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS.  
O Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos desta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos presentes edital de citação virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da Fazenda e Registros Públicos, se processam os autos 
de AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR, processo nº 00062715820158272722 por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de SÍLVIA MARIA GARCIA JOSÉ, sendo o presente para CITAR a requerida SÍLVIA MARIA GARCIA 
JOSÉ, inscrito no CPF (MF) sob o nº 13498422812  estando em lugar incerto e não sabido, para que fique ciente do inteiro teor 
da petição inicial e querendo apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), nos termos do despacho 
proferido nos autos. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual deverá ser publicado uma 
vez no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. DADO E PASSADO, nesta Cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 25 de Novembro de 2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. 
                          O Doutor NILSON AFONSO DA SILVA, meritíssimo Juiz de direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Gurupi, no 
exercício de suas atribuições legais etc. 
                          Faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania do 2º Cível, processam-se os autos n.º  0011016-71.2021.8.27.2722, de Ação de Usucapião requerida por 
NATALIANO FERREIRA DA COSTA em face de WG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, e por este 
meio CITA os(as) eventuais terceiros interessados, incertos e desconhecidos, atualmente em lugar incerto ou não sabido, 
para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de confissão e revelia. ADVERTÊNCIA: Não sendo 
contestada a ação presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela autora na inicial, nos termos dos artigos 334 e 344 
do NCPC. OBSERVAÇÃO: Fica a parte ciente que o acesso ao processo será através da Chave n.º 186995307821, no site 
www.tjto.jus.br, no link E-PROC. E para que ninguém alegue ignorância, mandou que fosse expedido o presente edital e 
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25 de novembro de 
2021. Eu Lorena Ribeiro Valadares Veras, Técnico Judiciário de 1ª Instância, digitei e subscrevo. 
 

Às partes e aos advogados 
Autos n. 0004217-51.2017.8.27.2722/TO 
Ação: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 
Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 
Advogado(a): DR. AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR   TO04928A 
Requerido(a): JULIANY CRISTINA RODRIGUES SANTANA 
Advogado(a): não constituído 
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INTIMAÇÃO: Ante à manifestação em conjunto das partes em juízo, homologo o acordo para que surta seus juridicos e legais 
efeitos, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, II  do CPC.Dê-se as baixas em eventuais constrições judiciais.Expeça-se 
alvará judicial.Honorários advocatícios conforme pactuado.Sem custas remanescente em prol do acordo. PRI, após dê-se as 
devidas baixas remetendo o feito à COJUN. Gurupi, 27 de outubro de 2021. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DAS SESSÕES DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE GURUPI/TO – 1º 
SEMESTRE/2022 1ª TEMPORADA 
O Juiz de Direito da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, 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 temporadas de julgamentos pelo Tribunal do Júri da Comarca de Gurupi-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 80 (setenta) jurados, dentre eles, 15 (quinze) suplentes e o sorteio dos jurados designado para o 
dia 10/12/2021 às 16h30min no Salão do Júri da Comarca de Gurupi. O número de suplentes se justifica para evitar eventual 
adiamento de julgamento por falta de jurados em número suficiente, conforme ocorreu noutras temporadas bem como em razão 
da pandemia da COVID19.. 

  PROCESSO REU ADV/DEF SITUA   DATA HS 

1  0002139-21.2016.827.2722 
FRANCICLEY SILVA 
SANTANA 

DEFENSORIA SOLTO 06/06/19 07/02/22 8H30MIN 

                

2 0003530-06.2019.827.2722 
GERALDO VIEIRA DOS 
SANTOS 

DEFENSORIA  SOLTO 27/08/19 09/02/22 8H30MIN 

                

3 0007045-83.2018.827.2722 JONES PEREIRA LIMA DEFENSORIA  SOLTO 27/03/19 11/02/22 8H30MIN 

                

4 0007074-36.2018.827.2722 
DANIEL GOMES MORAIS 
DE BRITO 

DEFENSORIA  SOLTO 08/05/19 14/02/22 8H30MIN 

                

5 0007058.82.2018.827.2722 
ANA CLARA PEREIRA 
DOS SANTOS 

DEFENSORIA  SOLTA 13/12/18 16/02/22 8H30MIN 

                

6 0007250-83.2016.827.2722 
MARIA MARCIA DE 
JESUS 

DEFENSORIA  FORAGIDA 16/04/19 18/02/22 8H30MIN 

Gurupi,quinta-feira, 25 de novembro de 2021,Jossanner Nery Nogueria Luna, Juiz de Direito da Juízo da Especializada no 
Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008338.83.2021.827.2722 
Denunciado: Rodrigo de Lima Soares 
Vítima:Z.A.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 em desfavor de RODRIGO DE LIMA SOARES, brasileiro, solteiro, mecânico, 
natura de Itacajá-TO, nascido em 29.07.1989, filho de Maria AparecidaAlves de Lima e de Divino Soares, CPF 042.087.031-80, 
que tem com vítima Z.A.S atualmente em local incerto e não sabido, E INTIMÁ-LOS  da sentença: “O MM. Juiz proferiu 
Sentença oralmente em audiência, na qual absolveu o acusado por ausência de provas judicializadas, conforme consta 
da gravação do ato. Acusação e defesa saíram intimadas. Assim, o MM. Juiz determinou à serventia que intime da vítima 
e o acusado, bem como, diante da renúncia do prazo recursal por parte da acusação e defesa, que certifique nos autos o 
trânsito em julgado e proceda ao seu arquivamento. Encerrado o presente termo, que foi conferido e assinado por mim, 
conforme determina o provimento”. JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, 
que digitei e lavrei o presente 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0007198-48.2020.827.2722 
Denunciado: David Eduardo Calixto 
O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de DAVID EDUARDO CALIXTO, brasileiro, separado, autônomo, 
portador do RG n° 1391472 e CPF n° 294.855.588-48, nascido aos 06/01/1981, natural de São Paulo/SP, filho de Ivete 
Aparecida Calixto e Luiz Antonio Calixto, residente na Rua 03, n° 584, esquina com avenida Guanabara, Centro, Gurupi/TO, 
Telefone: (63) 98116-7979. Fica a vítima CLAUBIA COSTA NASCIMENTO, atualmente em local incerto e não sabido, 
intimada da sentença proferida evento 63 qual seja o dispositivo: O MM. Juiz proferiu Sentença oralmente em audiência, na qual 
absolveu o acusado por ausência de provas judicializadas, conforme consta da gravação do ato. Acusação, defesa, acusado 
saíram intimados. Assim, o MM. Juiz determinou à serventia que intime a vítima, diante da renúncia do prazo recursal por parte 
da acusação e defesa, certifique nos autos o trânsito em julgado e proceda ao seu arquivamento. Encerrado o presente termo, 
que vai assinado por mim, conforme determina o provimento.JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, 
Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

Sentenças 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0009254-54.2020.8.27.2722 
Denunciado: Geuvane Gomes Vieira 
O Doutor Jossanner Nery nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de GEUVANE GOMES TORRES, brasileiro, união estável, 
Chapa, portador do CPF nº 010.128.791-78, nascido aos 04/04/1976, natural de Tocantínia/TO, filho de Sebastião Vieira e 
Albertina Gomes Vieira, residente na Rua 17, Qd. 24, Lt. 04, Residencial Daniela, Gurupi/TO. Fica a vítima Evonete Vieira 
Torres, atualmente em local incerto e não sabido,  intimada da sentença proferida evento 106 qual seja o disposivo:  O MM. 
Juiz proferiu Sentença oralmente em audiência, na qual absolveu o acusado por ausência de provas judicializadas, conforme 
consta da gravação do ato. Acusação e defesa saíram intimadas. Assim, o MM. Juiz determinou à serventia que intime a vítima e 
o acusado, bem como, diante da renúncia do prazo recursal por parte da acusação e defesa, que certifique nos autos o trânsito 
em julgado e proceda ao seu arquivamento.. Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o 
provimento.JOSSANNER NERY NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o 
presente. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº  0000534-52.2021.8.27.2726 
ACUSADO: ISRAEL FERREIRA ALVES 
FINALIDADE: CITAR o réu: ISRAEL FERREIRA ALVES, brasileiro, qualificado nos autos,  filho de CLAUDENIR ALVES DE 
SOUSA e pai ILSON FERREIRA DE ARAUJO,  atualmente em lugar incerto e não sabido. Como incurso (s) nas sanções do (s) 
artigo 24-A, da Lei 11.340/06. Fica (m) citado (s) dos termos da denúncia, para que no prazo de 10 dias, produza sua defesa 
preliminar, caso queira, arrole testemunhas, cientificando-o que em caso de inércia ou decurso do prazo sem manifestação ser-
lhe-á nomeado defensor público para o fazer também no prazo de 10 dias, tudo em conformidade com a Lei 11689/08, referente 
a Ação Penal acima referida, movida pela Justiça Pública em seu desfavor. Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, aos vinte e cinco dias do mês de novembro 
do ano de dois mil e vinte e um. Eu, Escrivã Criminal, lavrei o presente. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
AUTOS N°: 0018703-54.2016.8.27.2729  - Usucapião 
REQUERENTE: PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA - CPF: 25152815915 
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REQUERENTE: DAIRDE BERNARDO DA SILVA - CPF: 00192151185 
REQUERIDO: JOSÉ FLAVIO UCHOA CUNHA - CPF: 07302126372 
DECISÃO: FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara 
Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0018703-54.2016.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por DAIRDE 
BERNARDO DA SILVA e PEDRO DIOGO DE OLIVEIRA em desfavor de JOSÉ FLAVIO UCHOA CUNHA, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida JOSÉ FLAVIO UCHOA CUNHA, CPF: 07302126372, atualmente em endereço incerto e 
não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob 
pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 149. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0027713-25.2016.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: MARIA APARECIDA DOS SANTOS LUSTOSA - CPF: 64540189115 
REQUERIDO: NORTE SUL CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS 
AUTOMOTORES E RODOVIÁRIOS - CNPJ: 22727252000150 
DECISÃO: FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara 
Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 00277132520168272729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta por 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS LUSTOSA em desfavor de NORTE SUL CLUBE DE BENEFÍCIOS - ASSOCIAÇÃO DOS 
PROPRIETÁRIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES E RODOVIÁRIOS, e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte 
REQUERENTE MARIA APARECIDA DOS LUSTOSA, brasileira, divorciada, funcionária pública estaduaL, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para regularizar sua representação processual no prazo de 20 (quinze) dias, providenciando a 
constituição de novo advogado nos respectivos autos, com cadastro junto ao sistema eProc, visto que o advogado inicialmente 
constituído renunciou o mandato, conforme evento 116, sob pena de extinção da ação nos termos do artigo 485, inciso III do 
Código de Processo Civil. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO  
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
AUTOS N°: 0023073-37.2020.8.27.2729 - USUCAPIÃO 
REQUERENTE: ZACARIAS ALVES DA SILVA - CPF: 66272912820 
REQUERIDO: CONSORCIO NACIONAL DE UTILIDADEDS UTCAR UTILAR - CNPJ: 33638701000100 
DECISÃO: FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara 
Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0023073-37.2020.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por ZACARIAS ALVES 
DA SILVA em desfavor de CONSORCIO NACIONAL DE UTILIDADEDS UTCAR UTILAR, e que por este meio 
procede a CITAÇÃO da parte Requerida CONSORCIO NACIONAL DE UTILIDADEDS UTCAR UTILAR, CNPJ: 
33638701000100, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para 
que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, 
cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 
42. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - Usucapião 
AUTOS: 0028038-24.2021.8.27.2729 - Juízo da 4ª Vara Civel de Palmas 
REQUERENTE: FERNANDO CORDEIRO DE SOBRAL - CPF:39638405104 
REQUERIDO: WAGNA CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 45025479134 
DECISÃO:FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 4ª Vara 
Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0028038-24.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por FERNANDO 
CORDEIRO DE SOBRAL em desfavor de WAGNA CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da 
presente ação que tem como objeto o pedido de usucapião, para que no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob 
pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no 
Despacho do evento 11. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS 
AUTOS N°: 0021619-85.2021.8.27.2729 - Ação Civil Pública 
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - CNPJ: 01786078000146 
REQUERIDO: FUNDACAO DE ENSINO AGROTECNICO E PROFISSIONALIZANTE TOCANTINS - FEAP/TO - 
CNPJ: 03580935000182 
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DECISÃO: FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara 
Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0021619-85.2021.8.27.2729, Classe: Ação Civil Pública, proposta por MINISTÉRIO 
PÚBLICO em desfavor de FUNDACAO DE ENSINO AGROTECNICO E PROFISSIONALIZANTE TOCANTINS - FEAP/TO, e que 
por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para 
tomarem conhecimento da presente ação para que querendo, no prazo de 15(quinze) dias, oferecerem resposta, sob pena de 
serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição inicial, conforme determinado no 
Despacho do evento 4. SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
AUTOS N°: 0048691-18.2019.8.27.2729 - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: CESAR AUGUSTO PRIORI - CPF: 70556342100 
REQUERIDO: LUCILIA COELHO DE ASSIS - CPF: 02734004283 
REQUERIDO: MICROLASER COMÉRCIO DE CONDIMENTOS EIRELI – SMAK - CNPJ: 24625590000106 
REQUERIDO: SANTIAGO OLIVEIRA - CPF: 92817645120 
REQUERIDO: CRISCIA OLIVEIRA SANTIAGO - CPF: 85066354115 
REQUERIDO: SANTIAGO COMERCIO V A B L ME - CNPJ: 06067239000165 
DECISÃO: FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara 
Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0048691-18.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta 
por CESAR AUGUSTO PRIORI em desfavor de SANTIAGO COMERCIO V A B L ME, CRISCIA OLIVEIRA SANTIAGO, 
SANTIAGO OLIVEIRA, MICROLASER COMÉRCIO DE CONDIMENTOS EIRELI – SMAK e LUCILIA COELHO DE ASSIS, e que 
por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida SANTIAGO COMERCIO V A B L ME, CNPJ: 06067239000165, CRISCIA 
OLIVEIRA SANTIAGO, CPF: 85066354115, SANTIAGO OLIVEIRA, CPF: 92817645120, MICROLASER COMÉRCIO DE 
CONDIMENTOS EIRELI – SMAK, CNPJ: 24625590000106 e LUCILIA COELHO DE ASSIS, CPF: 02734004283, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) 
dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de 
revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 81. SILVANA MARIA PARFIENIUK, 
Juíza Coordenadora. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 , registrada sob n.º 0012515-45.2016.8.27.2729, interposta 
por MIGUEL DE OLIVEIRA CAMPOS COSTA e JORDANA CAMPOS DA COSTA em desfavor de WILMAR LUIZ CAMPOS, que 
fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 
(quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, e efetuar o pagamento dos alimentos provisórios em 40% (quarenta por 
cento) do salário mínimo, quantia esta que deverá ser depositada na conta bancária informada pelo requerente até o 10º 
(décimo) dia de cada mês, a qual será devida a partir da citação do requerido em razão de a Parte Promovente ter afirmado não 
saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 06 de outubro de 2021, Selma T. A. 
Marçal - Técnica Judiciária digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
De ordem da O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, 
se processam os autos da Ação de Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 , registrada sob n.º 0035997-51.2018.8.27.2729, 
interposta por REBECA NOGUEIRA RODRIGUES e FABIANA PEREIRA NOGUEIRA em desfavor de ALCIDES FILHO 
RODRIGUES, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como 
para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o 
lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o 
MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 11/10/2021, Iolete Bezerra Sales-técnica 
judiciária, digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca 
de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se 
processam os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos , registrada sob n.º 0009504-
37.2018.8.27.2729, interposta por MATHEUS NASCIMENTO SOUZA, MAGNA ALVES DE SOUZA, LARA BEATRIZ 
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NASCIMENTO SOUZA e GIDEONE DO NASCIMENTO SOUSA em desfavor de  GIDEONE DO NASCIMENTO SOUSA, que fica 
CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o 
pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente 
expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima 
indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar Impugnação, 
independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (NCPC, art. 525, 
caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente 
Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via 
no placar do Fórum local. Palmas/TO, 06 de outubro de 2021, digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam 
os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos , registrada sob n.º 0008791-
28.2019.8.27.2729, interposta por RICHARD FERREIRA MONTEIRO e MICLESIA CLEIDES FERREIRA ALVES em desfavor de 
EDILSON ALVES MONTEIRO, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima 
descrita, bem como, para, efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante 
da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual 
patamar (10%), com a consequente expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-
SE que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
apresentar Impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência 
legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz 
mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste 
Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 06 de outubro de 2021, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária 
o digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam 
os autos da Ação de Cumprimento de sentença, registrada sob n.º 0031853-34.2018.8.27.2729, interposta por MARCULINA 
NETA DA SILVA e RAILZA DA SILVA PEREIRA em desfavor de GERSONEI PEREIRA DA ROCHA, que fica CITADO por este 
edital para tomar conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o pagamento voluntário 
do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 
10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a consequente expedição de Mandado 
de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento 
voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar Impugnação, independentemente de penhora ou 
nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 06 de outubro de 2021, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam 
os autos da Ação de Divórcio Litigioso, registrada sob n.º 0021459-31.2019.8.27.2729, interposta por MARIA ANTÔNIA SILVA 
DOS SANTOS em desfavor de FRANCISCO BARROS SANTOS, que fica CITADO por este edital para tomar conhecimento da 
existência da ação judicial acima descrita, bem como para, em 15 (quinze) dias, oferecer contestação, sob pena de revelia, em 
razão de a Parte Promovente ter afirmado não saber o lugar onde a Parte Promovida se encontra. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser 
publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum 
local. Palmas/TO, 06 de Outubro de 2021, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam 
os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos , registrada sob n.º 0006853-
95.2019.8.27.2729, interposta por KAIO EDUARDO SANTOS BEZERRA e DÓNEVAN MARRONY SANTOS BEZERRA em 
desfavor de ALESSANDRA SANTOS GOMES, que fica CITADA por este edital para tomar conhecimento da existência da ação 
judicial acima descrita, bem como, para, efetuar o pagamento voluntário do débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena 
de o montante da condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados 
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em igual patamar (10%), com a consequente expedição de Mandado de Penhora e Avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). 
CIENTIFIQUE-SE que decorrido o prazo acima indicado sem o pagamento voluntário do débito inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para apresentar Impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais 
consequência legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
o MM. Juiz mandou expedir o presente Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 24/11/2021, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Excelentíssimo Doutor LUCIANO ROSTIROLLA, MM. Juiz de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos que por este Juízo e respectivo Cartório, se processam 
os autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, registrada sob n.º 0018649-
83.2019.8.27.2729, interposta por KAYO GABRIEL DE SOUSA FEITOSA, FLAVIO HENRIQUE SOUSA FEITOSA e FABRICIO 
JUNIOR DE SOUSA FEITOSA em desfavor de MARQUERNED DA SILVA FEITOSA, que fica CITADO por este edital para tomar 
conhecimento da existência da ação judicial acima descrita, bem como, bem como, para, no prazo de 03 (três) dias, pagar o 
valor do débito reclamado na inicial, provar que a quitação já ocorreu ou justificar a impossibilidade de efetuá-la, sob pena de 
protesto judicial da decisão, além de ser decretada a sua prisão (§§ 1º e 3º do art. 528 do NCPC) pelo prazo de até 60 (sessenta) 
dias, conforme disposto no art. 19 da Lei nº. 5.478/68, uma vez que se trata de norma especial, a qual prevalece sobre a norma 
geral. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, o MM. Juiz mandou expedir o presente 
Edital que deverá ser publicado uma vez no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via 
no placar do Fórum local. Palmas/TO, 24/11/2021, Silmara Sousa Cruz Mota, digitou. 
 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos n.º:  0001918-41.2021.8.27.2729, 
cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 08/07/2021, declarou em definitivo a interdição civil de CARLOS EUGENIO 
DA SILVA,  em razão de possuir AVC-h, piora no qadro neurológico evoluindo para gastrostomia devido ao quadro permanente 
de hemiplegia, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, MARLENE LIMA DA SILVA, brasileiro(a), 
residente e domiciliado(a) no  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente 
Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de 
Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 06 de outubro de 2021. Eu, Selma T. A. Marçal - 
Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos n.º: 0001201-34.2018.8.27.2729, 
cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 30/03/2020, declarou em definitivo a interdição civil de CARMEM ABEGAIR 
IBALDO TRINDADE,  em razão de possuir a CID. 1.10 - Hipertensão essencial (primária), I64 - Acidente vascular cerebral, não 
especificado como hemorrágico ou isquêmico, TOS - Fratura da coluna, nível não especificado e G30 - Doença de Alzheimer, 
tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, SUYAN TRINDADE OLIVEIRA, brasileiro(a), residente e 
domiciliado(a) QD. 108 Norte, Alameda 14, Lote 32 - Palmas-TO . E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) 
MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da 
Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 14 de abril de 
2021. Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos n.º: 0026649-43.2017.8.27.2729 , 
cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 03/03/2020, declarou em definitivo a interdição civil de JULYANNE 
ANGELICA RODRIGUES DE SOUZA FONTOURA ,  em razão de possuir hipotireoidismo (CID F90.1), autismo (CID F84), 
retardo mental grave (F72) e transtorno hipercinético de conduta (E039), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os 
atos da vida civil, IVANY RODRIGUES ALVES, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no Quadra 508 Norte, Alameda 02, HM2, 
Lote 01, Residencial San Pietro, Bloco B, apartamento 306 B, Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário 
da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 24 de abril de 
2020. Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária o digitei. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos 0019256-33.2018.827.2729 , cuja 
sentença de mérito, transitada em julgado em 06 de setembro de 2018, declarou em definitivo a interdição civil de MARIA 
VITÓRIA ANTÔNIA FERNANDES PEREIRA GONZAGA DA SILVA , em razão de possuir hidrocefalia (CID - 10G919), retardo 
mental (CID - 10F78), diabetes mellitus (CID - 10E11) e obesidade (CID - 10E66 , tendo sido nomeado(a) como curador(a) para 
todos os atos da vida civil, JOSECY PEREIRA DA SILVA, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Rua Belém, Quadra 48, 
Lote 16, 16 - - AURENY II - 77000000 - Palmas - TO". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(ddez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 07/11/2018. Eu, SELMA 
TERRA ALVES MARÇAL, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
a O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos 0023271-45.2018.827.2729, cuja 
sentença de mérito, transitada em julgado em, declarou em definitivo a interdição civil de EUZIRENE PAULINA DA SILVA 
AMORIM , em razão de possuir (CID 10, G82.4), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, 
GERCIONE DA SILVA AMORIM, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Fazenda Amorim, 0 fazenda - Rua 18, Quadra 03, 
Lote, 21 - Taquaralto - 77615000 - Palmas - TO". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(ddez) dias, no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 11/06/2019. Eu, SELMA 
TERRA ALVES MARÇAL, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos 0038951-36.2019.8.27.2729, cuja 
sentença de mérito, transitada em julgado em 02/02/2021, declarou em definitivo a interdição civil de GERCILIO SILVA 
MACHADO,  em razão de possuir debilidade fisica e menteal, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida 
civil, SOLANGE MARIA DA SILVA ARAÚJO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Quadra 1106 Sul, Alameda 10, Casa 07, 
município de Palmas TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, 
que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 14 de abril de 2021. Eu, Selma T. A. Marçal-Técnica 
Judiciária o digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos 0034701-28.2017.8.27.2729 , cuja 
sentença de mérito, transitada em julgado em 17/09/2019, declarou em definitivo a interdição civil de ANTONIO PEREIRA 
RÊGO,  em razão de possuir (CID-10 G30) e (CID S- 72), tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida 
civil, NICODEMOS PEREIRA RÊGO e IVONE PEREIRA REGO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no . E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com 
intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do 
Fórum local. Palmas/TO, 24 de abril de 2020 Eu, Selma T. A. Marçal - Técnica Judiciária, digitei. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões 
da Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos nº 0033739-34.2019.8.27.2729, 
cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 10/09/2020, declarou em definitivo a interdição civil de MARIA JOSE 
MILHOMEM DOS SANTOS,  em razão de possuir demência vascular, paralisia cerebral, tendo sido nomeado(a) como curador(a) 
para todos os atos da vida civil, JOSÉ MILHOMEM SANTOS, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) na Qd.105 Norte, Al. Buritis, 
QI 04, LT 32, Casa 04, Palmas - TO . E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o 
presente Edital, que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do 
Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, Eu, Selma T. A. Marçal- Técnica 
Judiciária o digitei. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO E INTIMAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O(A) Excelentíssimo(a) Doutor(a) LUCIANO ROSTIROLLA, MM(a) Juiz(a) de Direito da Primeira Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou 
conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e respectivo Cartório, se processaram os autos nº 0020231-26.2016.827.2729, 
cuja sentença de mérito, transitada em julgado em 31/10/2019, declarou em definitivo a interdição civil de ADELSA TAVARES 
DE SOUSA NETA,  em razão de possuir CD10 F-70.0, tendo sido nomeado(a) como curador(a) para todos os atos da vida civil, 
TEREZINHA DE JESUS TAVARES DOS SANTOS BRITO, brasileiro(a), residente e domiciliado(a) no Rua 25-A, Quadra 74, Lote 
04, Taquaruçu, Palmas/TO. E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, 
que deverá ser publicado por três vezes, com intervalos de 10(dez) dias, no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal de Justiça 
deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Palmas/TO, 24 de abril de 2020. Eu, Selma T.A.Marçal - Técnica 
Judiciária o digitei. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00284976520178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 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, 
INTIMA o acusado(a) PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido aos 24/03/1988, natural 
de Anápolis/GO, portador do RG nº 5.015.796 SSP-GO, inscrito no CPF nº 015.642.081-33, filho de Sindomar Mendes Ferreira e 
Laidy Aparecida Santos Ferreira, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-
lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0028497-65.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1 - 
RELATÓRIO. O Ministério Público denunciou PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, eletricista, portador 
do RG nº 5.015.796 SSP-GO, inscrito no CPF nº 015.642.081-33, nascido aos 24/03/1988, natural de Anápolis/GO, filho de 
Sindomar Mendes Ferreira e Laidy Aparecida Santos Ferreira1, narrando o que segue: Consta dos autos do Inquérito Policial que 
no dia 19 de março de 2017, por volta das 17 horas, em frente ao Hospital Dona Regina, nesta Capital, o denunciado agindo com 
total consciência da ilicitude do fato, tentou subtrair, para si, um aparelho de som automotivo marca Pionner, avaliado no valor de 
R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), conforme Laudo Pericial 1.568/2017 acostado ao (evento 26 – LAUDO/2 – fls. 8-), pertence à 
vítima Almir José Gomes da Silva. Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima narrados, a Polícia 
Militar foi acionada via SIOP para atender a ocorrência de um crime de furto que estava ocorrendo no estacionamento em frente 
ao Hospital Dona Regina. Ao chegarem ao local, os Milicianos se depararam com o denunciado já abordado por uma 
testemunha, que ao deslocar-se até o estacionamento do Hospital presenciou o mesmo descendo de uma motocicleta, e abrindo 
um veículo Fiat Pálio, Placa NGV - 6239, para retirar o som automotivo. Ao ser abordado o denunciado confessou a conduta 
criminosa. Diante do caso em tela, foi proferida voz de prisão e efetuado o encaminhamento à Delegacia de Polícia. O objeto do 
crime constante no Auto de Exibição e Apreensão foi devidamente apreendido, periciado, e ao final restituído à vítima. Destaca-
se que foram encontrados outros objetos de som veicular dentro do bagageiro da motocicleta que o denunciado conduzia, mas 
estes não foram reclamados por qualquer possuidor/proprietário, e não foi localizada ocorrência de furto ou roubo dos mesmos, 
tendo o acusado afirmado que os pertencia. A liberdade provisória sem fiança foi concedida em favor do denunciado na 
Audiência de Custódia realizada no dia 20 de março de 2017, conforme se vislumbra no Termo acostado ao evento 15. A 
denúncia foi oferecida em 26/8/2017, ao acusado foi proposta a suspensão condicional do processo, todavia, o benefício foi 
revogado ante o descumprimento de uma das condições impostas, qual seja, a mudança de endereço sem informar o juízo 
(evento 80). A resposta à acusação foi apresentada, este juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou data para a 
audiência de instrução e julgamento (evento 86). 2 - FUNDAMENTAÇÃO. Da análise do inquérito policial relacionado, não vejo 
sentido na continuidade do processo em razão da insignificância do fato na esfera penal. Isto porque o objeto furtado, um 
aparelho de som automotivo, além de possuir pequeno valor (evento 26, LAUDO/2, p. 8), foi restituído à vítima. Diante disso, é 
de se concluir que a conduta do acusado afetou minimamente o direito tutelado pela norma, qual seja o patrimônio alheio. 
Ademais, o acusado não registra antecedentes criminais (evento 7) e, embora tenha descumprido umas das condições 
do sursis processual e mudado de endereço sem informar este juízo, análise à carta precatória de fiscalização, consta que 
esteve internado para tratamento de dependência química e alcoólica (evento 73, p. 10). Assim, parece-me desarrazoado e 
extremamente custoso movimentar a máquina judiciária para cuidar de caso tão singelo, enquanto há muitos outros casos, de 
maior magnitude, que merecem ser impulsionados. 3 - DISPOSITIVO. Diante do exposto, absolvo sumariamente o acusado 
PEDRO HENRIQUE SANTOS FERREIRA, com fundamento no art. 397, inciso III, do Código Penal. Retire o feito de pauta. 
Referente ao bem apreendido, uma chave de fenda marca tramontina (evento 28 do IP relacionado), com base no artigo 692 
do Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO, determino sua doação a projeto social cadastrado junto ao Tribunal de Justiça do estado 
do Tocantins. Intimo as partes para ciência e remeto os autos à SECRIM para, após o trânsito em julgado, expedir ofício ao 
Instituto de Identificação da SSP/TO, conforme Provimento nº 11/2019/CGJUS/TO. Por fim, salvo recurso, arquive-se. 
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Palmas/TO, 26 de agosto de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES. Juiz de Direito." Palmas, aos 26/08/2021. Eu, NAYNA 
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00405625820188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: MILER NUNES BARBOSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 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, 
INTIMA o acusado(a) MILER NUNES BARBOSA, brasileiro, união estável, churrasqueiro, nascido aos 11/04/1993, inscrito no 
CPF nº 706.313.711-50, filho de Laurenice Pereira Barbosa e Adilson Nunes de Oliveira?, atualmente em local incerto e não 
sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 
0040562-58.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Miler Nunes Barbosa pela prática das condutas descritas no artigos 
147, caput, 150, § 1º, e 163, caput, todos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in 
verbis: [...] Noticiam os autos do Inquérito Policial que, no dia 14 de outubro de 2018, durante a noite, na residência localizada na 
Rua Acre, Quadra SE 09, Lote 28, Jardim Aureny I, nesta capital, o denunciado MILLER NUNES BARBOSA ameaçou a vítima 
RONICLEITON ALVES FELIPE, através de palavras, prometendo causar nele mal injusto e grave. Consta também que, na 
mesma data e ainda naquele local, o denunciado MILLER NUNES BARBOSA, durante a noite, entrou, contra a vontade expressa 
ou tácita de quem de direito, em casa alheia. Por fim, consta que, nas circunstâncias acima mencionadas, o denunciado MILLER 
NUNES BARBOSA deteriorou o telhado e a porta da residência pertencente à vítima RONICLEITON ALVES FELIPE. Segundo 
apurado, por volta da meia noite, o denunciado se dirigiu até a residência da vítima, quando começou a chamar pelo nome da 
mesma, momento em que Iranildes Teixeira Mendes, sogra da vítima, avisou que o mesmo não se encontrava no imóvel naquele 
momento. Entretanto, o denunciado adentrou no imóvel da vítima e começou a jogar tijolos contra o telhado, tendo quebrado 
várias telhas. Em seguida, arrombou a porta e começou a procurar pela vítima dentro da residência, não obtendo êxito, visto que 
a vítima não se encontrava. De acordo com o que revelou a sogra da vítima, o denunciado “começou a procurar seu genro, 
dizendo que iria matá-lo e beber seu sangue” , versão esta corroborada por Ingrid Adaiane Teixeira. A vítima ofertou tempestiva 
representação no evento 1. Perante a autoridade policial, o denunciado confessou a prática delitiva. [...]. A denúncia foi recebida 
em 16 de novembro de 2018 (evento 4). 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Miler 
Nunes Barbosa como incurso nas penas dos artigos 147, caput, 150, § 1º, e 163, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do 
Código Penal. Passo à dosagem das penas, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Violação de domicílio qualificada. 1º 
FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à 
normalidade; b) o réu não possui maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de 
provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias serão 
valoradas negativamente devido ao emprego de arma; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que 
o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima 
cominadas, fixo a pena-base em 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. 
Não há circunstâncias agravantes. Atenuo a pena em virtude da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, 
ficando adstrito à pena mínima em abstrato, conforme a Súmula 231 do STJ1. Nesta fase, fixo a pena em 6 (seis) meses de 
detenção. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena pelo 
crime de ameaça em 1 (um) mês de detenção.Considerando o concurso material de crimes, SOMO as penas, com base no 
artigo 69, caput, do CP. Fixo a pena definitiva de Miler Nunes Barbosa em 8 (oito) meses de detenção. Estipulo o regime 
inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo 
33, § 2º, alínea "c", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos nem concedo sursis, pois os 
crimes foram praticados com emprego de arma branca, causando grave temor e sendo incompatível com os requisitos dos 
artigos 44 e 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser 
restituído, conforme Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto 
de Identificação. Após o trânsito em julgado, expeça-se a guia de execução definitiva ao juízo da vara de execuções penais. Ao 
final, arquive-se. Palmas/TO, 20 de outubro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 
25/11/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00100020720168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ANTONIO CARLOS DE JESUS 
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FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 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, 
INTIMA o acusado(a) ANTONIO CARLOS DE JESUS, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro, natural de Itabaiana - SE, 
filho de Josefa Glória de Jesus, nascido aos 29/05/1967, portador do RG nº 1166738 SSP-TO, inscrito no CPF sob nº 
695.473.515-91?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da 
SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0010002-07.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "O 
Ministério Público do Estado do Tocantins, em 29 de março de 2016, denunciou ANTONIO CARLOS DE JESUS, brasileiro, união 
estável, ajudante de pedreiro, nascido aos 29/05/1967, natural de Itabaiana - SE, filho de Josefa Glória de Jesus, nascido aos 
29/05/1967, portador do RG nº 1166738 SSP-TO, inscrito no CPF sob nº 695.473.515-91, residente e domiciliado na Rua S-2, 
Quadra 22, Lote 17, Setor Sul, Palmas-TO, imputando-lhe a conduta delitiva a seguir narrada: [...] Laudo de exame de corpo de 
delito, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, evento 23 dos autos de inquérito policial. Laudo pericial de vistoria e 
constatação de objeto, evento 25 dos autos de inquérito policial. A denúncia foi recebida em 08 de abril de 2016 (evento 04). 
Devidamente citado, no evento 17, através da Defensoria apresentou sua defesa. Aberta a audiência una, foi informado às partes 
que a instrução se realizaria mediante gravação áudio-visual. Foram ouvidas as testemunhas de acusação Osires da Silva Sousa 
e Josulei Correia de Carvalho. Na audiência de continuação foi inquirida  a vítima Marcos Cleber de Oliveira Rocha e a 
testemunha de defesa Wiuquem Bezerra da Silva. As partes dispensaram a oitiva da testemunha Luciano Lira de Melo. Na fase 
do art. 402 do CPP, as partes não requereram diligências. Finda a instrução, o Promotor de Justiça e a defesa não fizeram novos 
requerimentos e solicitaram a apresentação das alegações finais em forma de memoriais. Em sede de alegações finais orais, o 
Ministério Público requereu que seja julgada procedente a Denúncia para condenar o acusado ANTÔNIO CARLOS DE JESUS 
nas sanções penais previstas no artigo 213, caput, do Código Penal (ato libidinoso), observando-se os consectários da Lei 
8.072/90  (evento 236). [...] II. 1-DA MATERIALIDADE DELITIVA: A materialidade delitiva está consubstanciada pelo laudo de 
exame de corpo de delito, ato libidinoso diverso da conjunção carnal, evento 23 dos autos de inquérito policial; laudo pericial de 
vistoria e constatação de objeto, evento 25 dos autos de inquérito policial e pela prova testemunhal colhida ao longo da instrução 
processual. [...] II. 2- DA AUTORIA DELITIVA: A testemunha de acusação Osires, policial militar, ao ser inquirido em juízo disse 
que não se recorda dos fatos. [...] DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 213 DO CÓDIGO PENAL: Art. 213.  Constranger 
alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso:  Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos. Uma das características dos crimes contra a liberdade sexual é o modo 
como eles se desenvolvem e consumam. Delitos desta espécie são praticados longe dos olhares alheios. A palavra da vítima é 
de grande relevância nos crimes dessa natureza, sendo suficiente para sustentar o decreto probatório, em harmonia com as 
declarações das demais testemunhas, o que é o caso dos autos, sendo inclusive entendimento do STF. [...] Vejamos: A vítima 
Marcos Cleber ao ser inquirida em juízo disse que o denunciado chamou, ai quando eu cheguei na casa e entrei, a casa estava 
escura, tava com tudo desligado, ele me pegou pelo braço, e ai ele falou pra eu poder botar o membro dele na boca, ai ele 
rasgou meu short e falou que era pra deitar, entendeu. Na época eu estava com 16 anos. Sinto-me convencido, diante do acervo 
probatório transcrito em linhas precedentes de que o denunciado, praticou ato libidinoso com a vítima. Por expressa disposição 
legal, o crime sob julgamento encontra-se inserido nas disposições da Lei 8.072/90. Provada a autoria e materialidade, a 
condenação se impõe. IV - DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE A DENÚNCIA, para condenar o acusado 
ANTONIO CARLOS DE JESUS como incurso nas penas do art. 213, caput do Código Penal Brasileiro. [...] Passo à dosagem da 
pena. 1ª FASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (art. 59 do Código Penal): o réu demonstrou culpabilidade média, pois agiu de 
forma deliberada, consciente e contínua, mesmo conhecedor da reprovabilidade de sua ação; não registra antecedentes[1];  sua 
conduta social e personalidade não foram devidamente avaliadas; o motivo que o levou ao cometimento do ilícito foi ditado pela 
sua vontade de satisfazer sua lascívia; as circunstâncias do crime se encontram relatadas nos autos, nada tendo a se valorar; as 
conseqüências do crime desfavorecem o réu; a vítima não contribuiu à prática do crime. PENA-BASE: À vista dessas 
circunstâncias analisadas individualmente fixo a pena-base no grau mínimo, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão. 2ª FASE – 
ATENUANTES: Não há para ser considerado. AGRAVANTES: Nada há para ser considerado. 3ª FASE - CAUSAS DE 
AUMENTO DE PENA:  Nada há para ser considerado. PENA DEFINITIVA: Fica assim estabelecida à pena definitiva em 06 (seis) 
anos de reclusão. REGIME INICIAL E LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA: Em virtude do que foi valorado na fixação da 
pena-base, a sanção será cumprida inicialmente em regime semiaberto, no local a ser definido na execução. SURSIS e 
SUBSTITUIÇÃO: Deixo de aplicar a os referidos institutos tendo em vista as circunstâncias judiciais que em sua maioria são 
desfavoráveis. RECURSO: Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA: Não 
há para ser considerado [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 25/11/2021. Eu, DOMINIQUE 
FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00020200520178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ANTONIO CARLOS CARVALHO SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 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, 
INTIMA o acusado(a) ANTONIO CARLOS CARVALHO SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, portador do RG nº 1.586.746 
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SSP-TO, filho de Antonio Rodrigues da Silva Neto e Maria da Luz Carvalho Silva, nascido aos 02/09/1978 em Parnaiba - CE?, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0002020-05.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "Trata-se de ação penal promovida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de José Carlos Carvalho pela prática da conduta descrita no artigo 
157, § 1º, I, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 8 de maio de 2017 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 18). 
Foi apresentada resposta à acusação (evento 22). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. Sobreveio informação de que o 
réu teria se identificado com nome falso (evento 74), motivo pelo qual foi realizado exame papiloscópico (evento 92). [...] O 
aditamento foi recebido em 20 de julho de 2020 (evento 98). Foi apresentada nova resposta à acusação (evento 117). Por não 
incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para 
audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 11/11/2021. Foi decretada a revelia do réu. [...] ão foi requerida 
nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A 
defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição. Em relação ao mapeamento da tornozeleira, está 
harmonizado com o depoimento do réu de que esteve no local, mas não participou da empreitada criminosa, atribuindo a terceira 
pessoa que indicou onde deixou os objetos. No tocante à barba do acusado, ressaltou que não seria possível alguém remover a 
barba enquanto andava de bicicleta. A ausência da testemunha chave do processo, Valdeína, tornou a prova frágil. É, em 
síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Finda a instrução processual, concluo que o réu subtraiu uma bolsa da vítima Maria 
Aparecida Gomes Mercedes da Silva, por meio de grave ameaça pelo emprego de uma faca. Quando foi detido, também 
identificou-se falsamente. 2.1 Roubo simples: Apesar do réu não ter comparecido em juízo para ser interrogado, entendo que o 
conjunto probatório é suficiente para sustentar a sua condenação pela prática do roubo na modalidade simples, pois houve 
revogação do inciso I do artigo 157, § 2º, do CP, pela Lei n. 13.654/2018, retornando apenas com a Lei n. 13.964/2019. Tendo 
em vista que a lei não retroage para prejudicar o réu, fica impossibilitado o reconhecimento da causa de aumento do emprego de 
arma branca. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, 
PORT_INST_IPL1, p. 12, do IP); Relatório da Central de Monitoramento Eletrônico (evento 1, PORT_INST_IPL1, p. 16 e ss, do 
IP); Laudo de Avaliação Direta de Objetos n. 6884/2016 (evento 1, LAUDO2, do IP); Termo de Entrega de Objetos (evento 1, 
LAUDO2, p. 5 e 20, do IP); Laudo Pericial de Constatação de Documentos e Cartões n. 6882/2016 (evento 1, LAUDO2, p. 6, do 
IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos 
acima. [...] Soma-se a isto o reconhecimento seguro realizado em juízo e a narrativa da testemunha Josivaldo no sentido de que 
o réu levou a guarnição até onde os objetos foram descartados, não havendo qualquer dúvida sobre a autoria delitiva. Por estes 
motivos, não acolho a tese defensiva de que ele não participou do roubo, apenas sabia onde os objetos estavam, pois nas 
declarações prestadas perante a autoridade policial foi incapaz de indicar quem seria o suposto autor, tratando-se de tese 
fantasiosa. Quanto à divergência em relação à barba, o reconhecimento firme realizado pela vítima tanto no inquérito quanto na 
ação penal, somado à constatação de que o réu estava no local do crime quando ele ocorreu, são suficientes para apontar a 
autoria. Ademais, a dispensa da testemunha Valdeína não foi refutada pela defesa quando teve oportunidade, pelo contrário, não 
podendo valer-se da própria torpeza para fundamentar um pedido de absolvição. Diante de tais argumentos, rejeito as teses 
defensivas absolutórias. Especificamente em relação ao emprego de arma branca, a jurisprudência é pacífica no sentido de que 
a apreensão e perícia é dispensável quando há outras fontes de prova assegurando a ocorrência: [...] Neste caso, o depoimento 
da vítima não deixou dúvidas sobre o emprego da faca para subtrair os bens. Ocorre que, como já afirmado anteriormente, em 
virtude da vedação da retroatividade da lei penal em prejuízo do réu, não é possível reconhecer o emprego de arma branca como 
causa de aumento. [...] 2.2 Falsa identidade: Como dito anteriormente, o réu se identificou como José Carlos Carvalho no 
momento da sua prisão. Sobreveio informação de que o réu teria se identificado com nome falso (evento 74), motivo pelo qual foi 
realizado exame papiloscópico (evento 92). Havendo confronto entre o Prontuário Monodactilar n. 7158, em nome de José 
Carlos Carvalho, e o Cadastro Civil sob RG n. 1.586.746 SSP/TO, de Antônio Carlos Carvalho, concluiu-se que o nome do réu é 
Antônio, comprovando a materialidade delitiva. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos 
fundamentos, já que o réu se identificou falsamente com o intuito de obter vantagem através da obstrução da justiça, pois o crime 
de roubo seria vinculado a José. 2.3 Antecedentes criminais: O réu possui maus antecedentes devido a condenação por fato 
anterior cujo trânsito se deu posteriormente a estes, conforme autos n. 00101268720168272729. Valoro tal condição na primeira 
fase da dosimetria da pena. 2.4 Concurso de crimes: Considerando que são duas condutas autônomas e diversas, praticadas em 
momentos diferentes, reconheço o concurso material de crimes, disposto no artigo 69, caput, do CP: [...] Em virtude disto, as 
penas serão somadas ao final da dosimetria. [...] 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo procedente o aditamento da denúncia 
para condenar Antonio Carlos Carvalho Silva como incurso nas penas do artigo 157, caput, e 307, caput, na forma do artigo 69, 
caput, todos do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Artigo 157, caput, do 
CP - 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge 
à normalidade; b) o réu possui maus antecedentes, conforme autos n. 00101268720168272729; c) a conduta social deve ser 
considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada 
favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é 
normal à espécie; f) as circunstâncias serão valoradas negativamente em virtude do emprego de arma branca;  g) não há 
consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. Assim, 
considerando a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 2/8 sobre a pena mínima e fixo a pena 
base em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há circunstâncias 
agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento ou diminuição. 
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Fixo a pena pelo crime do artigo 157, caput, do CP, em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 3.2 Artigo 307, caput, 
do CP: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu possui maus 
antecedentes, conforme autos n. 00101268720168272729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua 
de provas em sentido contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a 
demonstrar que o mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias são 
comuns;  g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação 
delitiva. Assim, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima e 
fixo a pena base em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Não há 
circunstâncias agravantes nem atenuantes. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas de aumento 
ou diminuição. Fixo a pena pelo crime do artigo 307, caput, do CP, em 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção. Em virtude 
do concurso material de crimes, do artigo 69, caput, do CP, SOMO as penas. Fixo a pena definitiva de Antonio Carlos Carvalho 
Silva em 5 (cinco) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal, e 3 (três) meses e 11 (onze) dias 
de detenção. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum fixado e a 
primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela restritiva de 
direitos nem concedo sursis, pois estão ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer 
em liberdade [...]". LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 25/11/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO 
MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00119890520218272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DIONE DA SILVA PEREIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas , no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) DIONE DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 22 de abril de 1995, natural de 
Palmas-TO, filho de Ranulfo Martins Pereira e de Maria Emília Bandeira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 067.395.371-86?, 
atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos 
autos da AÇÃO PENAL n.º 0011989-05.2021.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "O Ministério Público denunciou 
 DIONE DA SILVA PEREIRA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 22 de abril de 1995, natural de Palmas-TO, filho de 
Ranulfo Martins Pereira e de Maria Emília Bandeira da Silva, inscrito no CPF sob o nº 067.395.371-861, narrando o que segue: 
[...] A denúncia foi oferecida em 14/04/2021 e recebida no dia seguinte. Sem citação efetivada, o advogado UBIRAJARA 
CARDOSO VIEIRA resposta em nome do acusado (evento 19). A resposta referia-se a outro fato e a procuração apresentada 
não possuía poderes que o advogado representasse o acusado neste processo, por isso o profissional foi intimado para sanar 
tais vícios (evento 22). Nesse ínterim, o  acusado foi citado por hora certa (evento 24) e apresentou nova resposta por meio do 
mesmo advogado, que desta feita apresentou procuração com poderes para atuar neste processo (evento 29).  Por meio da 
decisão do evento 31, o recebimento da denúncia foi ratificado. Na audiência da instrução, foram ouvidas as seguintes pessoas: 
BRENDA LARISSA SILVA LIMA, AFONSO VITOR LEITE DE LIMA e MANOEL JOCIMAR RODRIGUES LEITE,  bem como o 
acusado (evento  59 ). Em alegações finais por memoriais, o órgão do Ministério Público reiterou o pedido de condenação do 
acusado, nos termos da denúncia (evento 62).  [...] 2. FUNDAMENTAÇÃO: Nas alegações finais, a defesa alegou que o acusado 
está preso em razão do Processo nº 0001777-22.2021.8.27.2729, da 4ª Vara Criminal de Palmas e requereu a expedição de 
alvará de soltura em favor dele. Todavia, este juizo é jurisdicionalmente incompetente para analisar a prisão decretada por outro 
juízo, devendo o pedido de liberdade ou de cumprimento do alvará ser direcionado ao juízo responsável pelo decreto de prisão. 
Saliento ainda que, em análise dos autos citados, observo que no evento 100 foi certificado o cumprimento de alvará de soltura 
do acusado, no entanto ele ficou preso em decorrência de outro processo. Dito isso, passo ao exame do mérito da lide. Eis a 
síntese das narrativas colhidas nas audiências judiciais. [...] Assim estabelecidos os fatos, passo ao mérito. A materialidade do 
fato ficou devidamente comprovada, tanto na instrução judicial quanto na investigação policial, destacando-se o auto de exibição 
e apreensão e o relatório de missão policial encartados no evento 6, doc. 1, pp. 1 e 8/9, respectivamente, do Inquérito Policial nº 
 0004381-53.2021.8.27.2729. No evento 13 do mesmo procedimento, foi juntado o vídeo em que se vê as imagens colhidas no 
local do fato, a comprovar que a ação descrita na denúncia existiu. A narrativa da vítima também permitiu determinar como o fato 
aconteceu, confirmando-se que ela sofreu desapossamento de seus bens em decorrência da grave ameaça exercida pelo autor, 
que usou arma de fogo para amedrontá-la. A autoria também é induvidosa, diante da confissão do acusado e de sua 
identificação nas imagens colhidas pelo sistema de vigilância da loja. Como se viu, o local onde o fato aconteceu era monitorado 
por câmeras, que captaram toda a ação do acusado, por isso não há dúvida sobre a autoria delitiva que recai sobre ele. [...] 
Saliento ainda que ao assistir ao vídeo é possível ouvir o acusado anunciando o assalto e determinado que a vítima lhe 
entregasse a aliança, o cordão que usava no pescoço e o aparelho celular, bem como é possível vê-lo saindo do local levando 
consigo aquelas coisas e várias mercadorias da loja. A conduta praticada amolda-se ao tipo do art. 157, do Código Penal, pois as 
 declarações da vítima, em conjunto com o acervo probatório permitem afirmar que o acusado empregou grave ameaça, com o 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5087 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 56 

 

 
 

uso de uma arma de fogo, para abordá-la e subtrair seus pertences. Causa de aumento de pena: a vítima afirmou que, durante a 
ação, o acusado ostentou arma de fogo, com a qual a ameaçou. Sua narrativa está em harmonia com o vídeo anexado na 
investigação, onde é possível ver a arma usada pelo acusado. O acusado também confessou o emprego de artefato para 
amendrontar a vítima, mas afirmou tratar-se de simulacro. A arma indicada não foi apreendida, consequentemente não há perícia 
que ateste sua potencialidade lesiva. Todavia, a apreensão e perícia da arma de fogo é prescindível para a incidência da causa 
de aumento de pena correlata, se existentes outros meios de provas que demonstrem a efetiva utilização do artefato na 
empreitada criminosa, como o depoimento da vítima em juízo e também pelas imagens apresentadas na investigação, onde se 
vê objeto semelhante a arma verdadeira. Se a defesa pretendia demonstrar que a arma utilizada pelo réu na prática do roubo era 
desprovida de potencialidade lesiva, por se tratar de simples simulacro, cumpria-lhe apresentá-la para que fosse periciada, na 
forma do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu. [...] 3. DISPOSITIVO: Diante do exposto, julgo procedente a 
denúncia para condenar DIONE DA SILVA PEREIRA nas sanções do art. 157, § 2º-A, inciso I , do Código Penal.  Passo à 
dosimetria da pena: 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com culpabilidade normal para 
tipo; não registra maus antecedentes 2, como revela a certidão do evento 11; sua personalidade e conduta social devem ser 
consideradas normais, pois não foram suficientemente avaliadas; não há motivo plausível para o cometimento da infração, porém 
isso não afetará a dosagem da pena; a circunstância mais gravosa do crime constitui causa de aumento e repercutirá na terceira 
fase; as consequências do crime prejudicam o acusado, pois o prejuízo da vítima foi expressivo dada suas condições financeiras; 
o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato criminoso, mas isso não interferirá na graduação da pena. 
Pena-base: circunstância desfavorável ao acusado, por isso aplico a pena-base um pouco acima do mínimo, ou seja, 4 anos e 6 
meses de reclusão. 2ª fase. Atenuantes: o acusado confessou a autoria delitiva, o que ajudou a determinar sua culpabilidade, por 
isso a pena será atenuada em 6 meses, passando para 4 anos de reclusão. Agravante: não há. 3ª fase. Causas de diminuição de 
pena: não há. Causas de aumento de pena: presente a causa de aumento do § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal, por 
isso a pena será elevada em 2/3. Pena final: fica estabelecida a pena final  em 6 anos e 8 meses de reclusão, mais multa, que 
fixo proporcionalmente em 90 dias-multa, com valor unitário mínimo. Regime inicial: diante da quantidade de pena aplicada, 
 determino que seja cumprida inicialmente em regime semiaberto. O local será definido pelo juízo da execução. Suspensão 
condicional da pena e substituição: não cabíveis, diante  quantidade de pena e por existir grave ameaça contra pessoa. Direito 
de apelar em liberdade: concedo ao acusado o direito de apelar em liberdade, pois o regime aplicado é incompatível com a 
prisão, o que está em consonância com recente julgado da corte superior, a saber: [...] Os direitos políticos do acusado ficarão 
suspensos durante o cumprimento da pena. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Eventual isenção será 
decidida na execução. Valor mínimo da reparação do dano: a vítima  ressentiu -se de prejuízo material, todavia na denúncia não 
houve pedido de condenação na pena reparatória, por isso deixo de arbitrar o valor [...]". RAFAEL GONCALVES DE PAULA- Juiz 
de Direito." Palmas, aos 25/11/2021. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Portarias 
PORTARIA N°. 02/2021 

PARTE I- Atos de Impulsos Gerais 
A Doutora HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 
Palmas (TO), no uso de suas atribuições legais, e, 
CONSIDERANDO que o Art. 93, inciso XIV, da Constituição Federal (Emenda Constitucional n°. 45/04) permite a delegação de 
poderes para a prática de atos de administração e atos de mero expediente, sem caráter decisório, à Secretaria (Art. 93: omissis; 
XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter 
decisório;); 
CONSIDERANDO o contido no art. 203, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 (Art. 203: omissos; § 4º. Os atos meramente 
ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e 
revistos pelo juiz quando necessário.); 
CONSIDERANDO o contido na Seção 19, item 2.19.1 e ss do Provimento Nº 11 - Corregedoria Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins, o qual Institui a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.; 
CONSIDERANDO a necessidade de se imprimir maior celeridade e agilidade na tramitação dos processos; 
RESOLVE: 
Art. 1º - Delegar à Sra Chefe de Sectraria. – e servidores da Secretaria – da 3ª Vara de Família e Sucessão desta Comarca, a 
prática de atos de mero expediente, sem caráter decisório, – assim entendidos aqueles atos cuja prática é, a partir da 
consideração dos atos por último realizados, previamente  definida pela disciplina processual ou deles mera decorrência lógica – 
necessários à movimentação processual, atinentes ao próprio rito processual, de acordo com o previsto para cada espécie de rito 
no Código de Processo Civil ou em legislação processual específica que não tragam qualquer gravame às partes, 
independentemente de despacho, salvo em caso de dúvida, hipótese em que os autos devem ser submetidos à apreciação do 
Juízo, com certidão ou informação, bem como atos ordinatórios que são aqueles  consistente na movimentação processual 
praticada de ofício pelos servidores da unidade judiciária, sob a responsabilidade do escrivão judicial e do juiz de direito, 
independentemente de despacho, visando desburocratizar os serviços judiciais, mediante tramitação regular dos feitos para 
garantir efetividade na prestação jurisdicional (art. 150, Provimento Nº 11 - CGJUS/CHGABCGJUS) 
§ 1° - Para o cumprimento do ato delegado pela Secretaria será lavrada certidão circunstanciada, padronizada pelo Sr. Chefe de 
Secretaria, mencionando expressamente a autorização para a prática do ato por força da presente Portaria. 
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§ 2° - A certidão deve especificar a parte que deve dar  cumprimento ao ato ordinatório. 
§ 3° - É dispensada a lavratura e inserção de certidões, no processo virtual, quando a movimentação processual indicar o ato 
praticado (CN 2.21.6.1). 
§ 4° - Na hipótese de cabimento de ato decisório concomitante a  ato ordinatório, a Secretaria deverá certificar nos autos os itens 
desta Portaria passíveis de cumprimento e remeter o feito à conclusão. 
§ 5º - O ato ordinatório será certificado nos autos e poderá ser revisto pelo juiz de direito, de ofício ou por provocação (art. 150, 
paragrafo único, do Provimento Nº 11 - CGJUS/CHGABCGJUS) 
Art. 2º - Fica delegada a prática dos seguintes atos: 
1 DA PETIÇÃO INICIAL  
1 - corrigir classe da ação, assim que recebê-la, em sendo necessário. 
2 - Analisar e regularizar os dados das partes corretamente no sistema e-proc, colocando nome do autor e do réu da ação. 
3 - Na contestação, observar se o advogado da parte demandada está associado à parte no processo. Se não tiver, realizar a 
associação. 
3.a - Se o advogado apresentar contestação no interior da Carta Precatória, o cartório deverá intimá-lo para regularizar a 
representação processual, no prazo de 20 (vinte) dias por edital; 
3.b - Contestação feita diretamente nos autos, vincular imediatamente o causídico nos autos. 
4 - intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, para demonstrar o pagamento das despesas processuais iniciais, no 
prazo de 15 (quinze) dias, quando a inicial vier desacompanhada dos respectivos comprovantes; 
5 - conferir se as custas foram recolhidas corretamente – valor da guia igual ao valor do pagamento, intimando a parte para 
complementá-las se necessário, com a advertência de que a diligência não será realizada enquanto não houver a 
complementação. 
2 DO USO DOS LEMBRETES 
1. deverá ser utilizados os lembretes para todas as informações do processo, da seguinte maneira: 
AMARELO: movimentação do processo 
VERDE: Comunicação do Cartório para Gabinete 
VERMELHO: Comunicação do Gabinete para Cartório 
3 DAS CITAÇÕES/INTIMAÇÕES 
1 - intimar a parte autora a esclarecer divergência entre a qualificação constante na petição inicial e nos documentos que a 
instruem; 
2 -  no processo de conhecimento, apresentada a contestação e se nela forem arguidas preliminares ou juntados documentos, 
abrir vista aos interessados para se manifestarem no prazo de 15 (quinze) dias; 
3 - intimar a parte contrária, para ciência e se manifestar, em 15 (quinze) dias, sempre que for solicitada a juntada de novos 
documentos aos autos (§1º, do artigo 437, do CPC) 
4 - intimar a Parte Interessada (Autora/Exequente), na forma da lei, para antecipação das custas processuais, quando devidas, 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de eventual preclusão da diligência requerida ou extinção por abandono, salvo nos 
casos em que se postule a gratuidade da justiça, em se tratando de ente/instituição que goze de isenção legal, ou em situações 
legalmente previstas em que se verifique desnecessidade de recolhimento antecipado; 
5 - expedir nova carta ou mandado de citação, intimação, notificação ou outros atos, no caso de a parte interessada informar que 
o endereço no qual deverá ser cumprida a diligência é outro distinto do anteriormente apresentado, recolhendo-se o mandado 
anteriormente expedido, se for o caso. 
6 - intimar a Parte Ré/ Executada citada por hora certa, no prazo de 10 (dez) dias úteis da juntada aos autos do mandado, 
preferencialmente via endereço eletrônico, ou outro meio idôneo admitido em lei, para que tome ciência das diligência e certidões 
do Oficial de Justiça; 
7 - intimar a(s) parte(s) para manifestação sobre diligências negativas (mandados, cartas precatórias ou qualquer outro 
expediente), no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
8 - recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz de direito, intimar as partes para 
manifestação no prazo de 5 (cinco) dias; 
9 - conceder vista ao representante do Ministério Público e ao defensor público quando o procedimento assim o exigir; 
10 - reiterar a expedição de mandado ou carta citatória/intimatória, na hipótese de mudança de endereço da parte, quando 
indicado novo endereço, desde que haja tempo hábil para a renovação do ato; 
11 - intimar a Parte Autora para apresentar manifestação (réplica), em 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 338, 343, §1º, 
350, 351 e 437, do CPC/2015, quando a contestação: 
11 .1 -  for instruída com documentos; 
11.2 - contiver alegação de questões preliminares, prejudiciais, fatos  extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da Parte 
Autora; ou 
11.3 - contiver alegação de ilegitimidade de parte para, querendo, requerer a  alteração da petição inicial para substituição do 
Réu.11.4 - contiver reconvenção. 
12 -  após a apresentação de petição intermediária (réplica) deverá: 
12.1 - requerida na contestação a denunciação da lide ou chamamento do processo na contestação, remeter os autos 
imediatamente conclusos. 
12.2 - autos imediatamente conclusos para especificar provas ou designar audiência saneadora. 
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13 - intimar a(s) parte(s) para manifestação sobre documentos juntados pela parte adversa, no prazo de 15 (quinze) dias, exceto 
procuração e substabelecimento. 
13.1 - na hipótese de tutela de provisória (de urgência ou de evidência), os autos devem ser imediatamente conclusos. 
14 - Diligenciar junto à Central de Mandados para devolver mandado com prazo excedido devidamente cumprido, no prazo de 3 
(três) dias úteis, ou, no mesmo prazo, justificar a impossibilidade de cumprimento, certificando nos autos. 
15 - intimar as testemunhas (preferencialmente pelo endereço eletrônico), sempre que houver decisão judicial nesse sentido, nos 
termos do art. 455, §4°7 do CPC/2015. 
16 - enviar expedição (carta, ofício e carta precatória) preferencialmente via EMAIL, malote digital ou outro sistema eletrônico 
indicado pelo Tribunal de Justiça, ou via postal por intermédio de convênio entre Tribunal de Justiça e correios, mediante 
antecipação das custas, quando cabíveis; 
16.1 - intimar a parte requerente da diligência para indicar o endereço eletrônico a quem quer direcionar a diligencia, no prazo de 
05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. 
17 - intimar a Parte Interessada, nos processos de conhecimento, execução e cumprimento de sentença, através de seu 
advogado e Defensor Público constituído nos autos, por meio eletrônico ou endereço eletronico para dar prosseguimento ao 
feito, sob pena de extinção sem resolução do mérito, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quando a continuidade do processo 
depender de diligência da parte. 
17.1 - persistindo a inércia e havendo contestação nos autos, intimar a parte contrária para manifestação em 5 (cinco) dias úteis, 
sendo, em seguida, conclusos os autos. 
17.2 - Nos autos de cumprimento de sentença e de execução, deverá ser intimada a parte executada se tiver impugnação ou 
embargos. 
18 - conceder vista ao representante do Ministério Público e ao defensor público quando o procedimento assim o exigir. 
19 - responder ao juízo deprecante, por telefone, correio eletrônico ou ofício, sempre que solicitadas informações acerca do 
andamento da carta precatória. 
20 - decorrido o prazo para cumprimento de carta precatória ou após 3 (três) meses sem resposta, expedir ofício ao juízo 
deprecado solicitando informações sobre o cumprimento e devolução. Não havendo resposta, deve-se utilizar de contato 
telefônico, certificando nos autos. 
21 - intimar a parte interessada para manifestação acerca da certidão negativa dos  oficiais de justiça/avaliadores ou das 
correspondências citatórias e intimatórias devolvidas pelos Correios sem cumprimento. 
22 - remeter a carta precatória à comarca própria, quando o endereço para a prática do ato deprecado pertencer à jurisdição 
diversa, informando ao juízo deprecante (artigo 262, do CPC). 
23 - interposto recurso de apelação, desde que não tenham sido interpostos embargos de declaração por quaisquer das Partes: 
23. a - intimar a Parte Recorrida para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis; ou 
23. b - remeter os autos conclusos quando interposto recurso de apelação de decisão no caso de: i) indeferimento de inicial (art. 
330 do CPC); ii) julgamento liminar de improcedência do pedido (art. 332 do CPC); e iii) extinção sem resolução do mérito (art. 
485 do CPC); para fins de juízo de retratação. 
23.c - interposto recurso adesivo ou preliminar nas contrarrazões da apelação, intimar a Parte Contrária para apresentar 
manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 1.009, §2°, e 1.010, §2°. 
23.d - na sequência, sem apresentação de manifestação certificar o decurso do prazo e remeter os autos à superior instância, 
com as anotações necessárias. 
24 - intimar o réu para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre o pedido de desistência, salvo tratando-se de réu revel ou 
não havendo sido citado, ocasiões em que fica dispensada sua intimação (§4º, do artigo 485, do CPC). 
25 - intimar as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, dar andamento ao processo, sob pena de extinção do 
processo/arquivamento, quando permanecer paralisado por mais de 1 (um) ano por negligência das partes. 
26 - Em caso de revelia em que não há patrono constituído nos autos, deverá ser intimado o revel dos atos decisórios, 
preferencialmente, por meio do endereço eletrônico, caso existente nos autos, senão via mandado; 
26.1 - Acaso não encontrado o revel no endereço informado nos autos, aplica-se o parágrafo único do artigo 274, do CPC para 
reconhecer a validade da intimação. 
27 - intimar a parte contrária e o Ministério Público, quando intervir no feito, para manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, quando 
apresentada proposta de autocomposição, fazendo conclusão imediata; 
28 - Requerendo o autor nova citação/intimação/notificação ou nova modalidade para o seu cumprimento (negativa na diligência 
por carta e requer alteração para mandado), fica desde já autorizada a diligência. 
29 - Havendo ordem judicial determinando a citação, a intimação ou a prática de qualquer diligência, constatando a secretaria 
que o ato tem de ser praticado em outra comarca, deverá, independentemente de despacho, expedir o necessário para 
cumprimento, privilegiando o meio eletrônico. 
30 - Toda vez que o despacho determinar intimação sem fixar prazo para cumprimento, a carta ou mandado constará o prazo de 
5 (cinco) dias. 
31 - Deverá ser conferido, com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência da audiência, se houve a expedição de mandados e 
intimações eletrônicas, e, caso ainda não tenham ocorrido, deverá ser providenciada as expedições necessárias com urgência. 
31.1 - Deverá se conferir nos autos se foram anexados todos os documentos necessários para a realização da audiência: 
mandados devolvidos pela Central de Mandados, cumpridos e não cumpridos; petições; precatórias devolvidas; AR devolvidos; 
laudo pericial; etc. 
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31.2 - Constatando-se a existência de mandados não devolvidos, deverá ser realizada nova conferência até 30 (trinta) minutos 
antes do início da audiência e, persistindo a não devolução, deverá ser contatada a Central de Mandados. 
32 - recebidas as respostas de ofícios relativos às diligências determinadas pelo juiz, intimar as partes para manifestação, no 
prazo comum de 5 (cinco) dias. 
33 - abrir as correspondências endereçadas ao juízo e dar o devido encaminhamento, desde que não haja ressalva de 
"reservado", "confidencial" ou expressão equivalente. 
34 - responder aos ofícios a respeito de informações acerca do trâmite dos processos, salvo aqueles dirigidos a magistrados e 
demais autoridades constituídas, que sempre deverão ser assinados pelo juiz. 
 4 DA PERÍCIA 
1 - intimar o perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de 
especialização e contatos profissionais (§2º, do artigo 465, do CPC); 
2 - apresentada a proposta de honorários, intimar as partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias 
(§3º, do artigo 465, do CPC); 
3 - intimar perito do juízo para no prazo de 5 (cinco) dias justificar o atraso na apresentação do laudo pericial, na hipótese de 
estar vencido o prazo fixado pelo juiz; 
4 - intimar as partes para que se manifestem sobre o laudo pericial, intimando-as, também, para a entrega dos pareceres de seus 
assistentes técnicos, no prazo comum de 15 (quinze) dias (§1º, do artigo 477, do CPC); 
5 - intimar as partes e o Ministério Público, quando for o caso de sua intervenção, para manifestação sobre proposta de 
honorários periciais 17, no prazo de 5 (cinco) dias; 
6 - intimar o Perito para manifestação sobre eventual impugnação à sua proposta de honorários, no prazo de 5 (cinco) dias úteis; 
7 - intimar o Perito para iniciar a perícia e comprovar nos autos, documentalmente, a comunicação prévia das Partes da data, 
local e hora das diligências e exames que pretender realizar, comunicação que deve ocorrer com antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis18; 
8 - intimar o Perito para apresentação do laudo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, na hipótese de estar vencido o prazo fixado pelo 
Juízo, procedendo-se à juntada aos autos mediante o prévio depósito de eventuais honorários pendentes, quando for o caso; 
9 - Nos termos do art. 465, § 3° do CPC/2015: “As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-
se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95.”. 
10 - Nos termos dos arts. 466, § 2°, e 474, ambos do CPC/2015: “Art. 466, § 2° O perito deve assegurar aos assistentes das 
partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos 
autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.”; e “Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz 
ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova.”. 
11 - intimar as Partes e o Ministério Público, quando for o caso de sua intervenção, para manifestação sobre o laudo pericial, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, podendo, no mesmo prazo, apresentar o parecer do assistente técnico. 
12 - intimar o Perito para prestar eventuais esclarecimentos20 solicitados pelas Partes, assistente técnico e pelo Ministério 
Público (se for o caso), no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
12.1 - intimar as partes e o Ministério Público, quando for o caso de sua intervenção, para manifestação sobre os 
esclarecimentos prestados pelo perito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
13 - salvo expressa determinação em contrário, expedir alvará, acaso requerido pelo perito no início dos trabalhos, para 
levantamento antecipado de até 50% (cinquenta por cento) dos honorários arbitrados e já depositados. 
14 - A nomeação do perito, sempre que possível, respeitará o sistema de rodízio dentre os profissionais da área de trabalho, 
evitando-se privilégios. 
14.1 - O perito será credenciado como usuário e intimado de sua designação diretamente no e-Proc/TJTO. 
5 DA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL 
1 - nos feitos em geral, distribuída a ação e não sendo apresentados com a inicial o instrumento de mandato e, em caso de 
pessoa jurídica, os documentos societários comprobatórios dos poderes do signatário da procuração, e não havendo afirmação 
de que a postulação seja para evitar preclusão, decadência ou prescrição ou para a prática de ato considerado urgente, intimar o 
Patrono da Parte Autora/Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, acostar aos autos a referida documentação; 1.1) na 
sequência, com ou sem manifestação do Patrono da Parte Autora/Exequente, remeter os autos conclusos; 
2 - sobrevindo petição intermediária com alegação de incapacidade processual de qualquer das Partes ou de irregularidade em 
sua representação processual,  intimar a Parte Contrária para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
2.1 -  na sequência, com ou sem manifestação, remeter os autos conclusos. 
3 - nos feitos em geral, noticiado o falecimento de quaisquer das partes: 
3.1 - acaso não apresentada certidão de óbito, intimar o advogado que noticiou o  falecimento da parte para juntar aos autos a 
referida certidão, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
3.1.1 - decorrido o prazo acima sem cumprimento, certificar e remeter os autos conclusos. 
3.2 - acaso apresentada certidão de óbito, o feito deverá ser suspenso, pelo prazo de 3 (três) meses, em arquivo provisório, para 
que a parte interessada promova a regularização da sucessão processual com o requerimento de habilitação e apresentação dos 
respectivos documentos, na forma do art. 11023 e art. 313, § 1°24, ambos do CPC/2015. 
3.2.1 - a requerimento da parte interessada, o prazo fixado de suspensão pode ser prorrogado, uma vez por igual período, prazo 
que se iniciará do protocolo da respectiva petição. 
3.2.2 - decorrido o prazo sem manifestação, remeter os autos conclusos. 
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3.3 - havendo dúvida em relação à natureza intransmissível do direito objeto da demanda, remeter os autos conclusos. 
3.4 - o requerimento de habilitação será apresentado nos próprios autos, nos termos do art. 687 do CPC/2015, e instruído dos 
seguintes documentos: 
3.4.1 - Certidão do Cartório Distribuidor do Juízo competente para conhecer do inventário (art. 48 do CPC/2015), comprovando a 
abertura ou não do processo de inventário/ arrolamento (judicial ou extrajudicial), observando o abaixo disposto: 
a. Em caso de certidão positiva de inventário/ arrolamento (sem partilha do bem ou direito objeto da ação), a sucessão 
processual será  pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1° e 2°.”. 
4) Nos termos do art. 313, I, § 1°, do CPC/2015: “Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade 
processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; 
4.1) Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.”. feita pelo Espólio, com a apresentação dos 
seguintes documentos complementares: 

i. Termo de Inventariança; 
ii. Procuração outorgada pelo Espólio, representado pelo inventariante, com indicação de endereço atualizado; 
iii. Cópia do documento de identificação do inventariante. 

b. Em caso de certidão positiva de inventário/ arrolamento, com  partilha do bem ou direito objeto da ação, a sucessão 
processual será feita na pessoa dos sucessores, com a apresentação dos seguintes documentos complementares: 
i. Certidão de partilha com indicação dos bens e direitos partilhados e relação de sucessores; 
ii. Procuração outorgada por cada um dos sucessores, e cônjuge/companheiro, quando exigido pela lei, com indicação de 
endereço atualizado; 
iii . Cópia do documento de identificação de cada um dos herdeiros, cônjuge/ companheiro e, neste caso, certidão de casamento/ 
união estável. 
c. Em caso de certidão negativa de inventário/ arrolamento, a sucessão processual será feita pelo Espólio, representado pelo 
administrador provisório ou pelos sucessores, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e art. 1.79725 do CC, com a apresentação dos 
seguintes documentos complementares: 
i. Procuração outorgada pelo Espólio, representado pelo administrador provisório ou por seus sucessores, com indicação de 
endereço atualizado; 
ii. Cópia do documento de identificação do administrador provisório ou de todos os sucessores. 
5 - a Secretaria conferirá a relação dos documentos apresentados e: 
5.1 - intimará o patrono para complementação daqueles faltantes. 
5.2 - certificará a apresentação dos documentos acima relacionados e com requerimento de habilitação, deve a contraparte ser 
intimada para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, ficando desde logo ciente que o transcurso em branco do prazo 
assinado será entendido como anuência. 
6 - apresentada certidão de óbito e não realizado o requerimento de habilitação no prazo de suspensão, nos termos do art. 313, 
§ 2°, do CPC/2015, observar-se-á o seguinte: 
6.1 - falecido o Réu/Executado – intimar o Autor/Exequente para que  promova a citação do respectivo espólio, de quem for o 
sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo de 30 (trinta) dias úteis; ciente da necessidade da apresentação dos 
documentos relacionados no item 3.4. 
6.1.1 - a requerimento da parte interessada, o prazo fixado de regularização pode ser prorrogado, uma vez por igual período, 
prazo que se iniciará do protocolo da respectiva petição. 
6.2 - falecido o Autor e sendo transmissível o direito em litígio, intimar o advogado da parte falecida para, colaborando com o 
Juízo, informar dados sobre o espólio ou sucessores, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
6.2.1 - na impossibilidade de intimação ou sem manifestação, enviar correspondência com AR destinada para o Espólio da parte 
falecida, no endereço constante dos autos, para eventual manifestação de interessados na sucessão processual e promoção da 
respectiva habilitação, ciente da necessidade da apresentação dos  úteis, sob pena de extinção do processo sem resolução de 
mérito. 
7 - apresentados os documentos e manifestada a contraparte, abrir vista dos autos ao Ministério Público, se manifestado 
interesse na intervenção no feito ou presente sucessor incapaz; na sequência, remeter os autos conclusos. 
8 - havendo renúncia ao mandato por advogado, sendo o único constituído nos autos, certificar a existência de comprovação de 
ciência da parte renunciada. 
8.1 - em sendo negativa a certidão, intimar o advogado para comprovar a ciência da Parte sobre a renúncia, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, sob pena de prosseguir na defesa dos interesses do mandante. 
9 - anotar procuração e substabelecimento, observadas especificações contidas no petitório quanto aos patronos indicados para 
as publicações (quando houver), nos termos de art. 272, § 5°27, do CPC/2015. 
9.1 - na indicação de mais de um advogado e em existindo pedido para que as intimações sejam veiculadas em nome de alguns 
deles, em petição inicial ou intermediária, a Secretaria deverá observar a ordem indicada no petitório para habilitação no sistema, 
tantos quantos referido sistema permitir sejam habilitados, certificando nos autos eventual impossibilidade de habilitação e dela 
intimando os referidos Patronos para ciência.  
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6 DA PROCURAÇÃO 
1 - intimar a parte autora a apresentar o instrumento do mandato conferido ao advogado, ressalvada a hipótese prevista no artigo 
104 do CPC. 
2 - Não sendo o réu citado, juntando-se manifestação nos autos por meio de advogado/Defensor Público constituído (procuração 
assinada pelo demandado) considerar-se-á válida a citação. 
3 - inexistindo poderes para desistir na procuração, intimar o advogado para apresentação de procuração com poderes 
específicos, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
3.1 - decorrido o prazo supra, com ou sem a apresentação da procuração, remeter os autos conclusos. 
3.2 - já efetivada a citação: 
3.2.1 - existente a concordância da Parte Ré: 
3.2.1.1 - certificar a presença de poderes específicos na procuração para o  advogado de ambas as partes desistirem, nos 
termos de art. 105, caput, do CPC/2015; na sequência, remeter os autos conclusos independente de concordância da parte 
contrária. 
3.2.1.2 - inexistindo poderes para desistir na procuração, intimar o advogado para apresentação de procuração com poderes 
específicos, no  prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
3.2.1.3 - decorrido o prazo supra, com ou sem a apresentação da procuração, remeter os autos conclusos.     
3.2.2 - ausente expressa concordância da Parte Ré, intimá-la para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com a 
advertência de que a ausência de manifestação será entendida como anuência ao pedido de desistência. 
4 - encaminhar às instâncias superiores petições protocoladas na Secretaria relacionadas a feitos tramitando nos Tribunais 
(Tribunal de Justiça do Tocantins,  Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal). 
4 - abrir vista dos autos ao Ministério Público, no prazo de 30 (trinta) dias úteis,  para indicação de interesse na intervenção no 
feito como fiscal da ordem jurídica. 
4.1 - a não intervenção deve ser destacada na capa dos autos. 
4.2- no caso de intervenção, abrir vista dos autos ao Ministério Público de todos  os atos do processo, computando-se em dobro 
o prazo concedido às partes, inclusive da sentença. 
5 - conceder vista à Procuradoria jurídica dos Entes Públicos e procurador do Estado, quando requerido, pelo prazo máximo de 
15 (quinze) dias úteis, independentemente do prazo requerido, salvo na hipótese de requerimento de restituição de prazo ou de 
qualquer requerimento pendente, em casos de processos de inventário. Havendo insurgência à vista requerida, o processo 
deverá ser concluso. 
6 - interposto recurso, opostos embargos à execução ou impugnado o cumprimento de sentença, certificar: i) a data de 
intimação/ citação; ii) a data de interposição de recurso, impugnação ao cumprimento de sentença ou oposição de embargos à 
execução; iv) a existência de eventual suspensão do expediente forense. 
7 - remeter os autos ao Contador, no caso de pedido de conta de custas (findo o processo) ou de mera atualização de cálculo 
para discriminação da conta geralcom indicação das retenções legais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. 
7.1 - após, intimar as partes para manifestação sobre o cálculo ou pagamento, em 5 (cinco) dias úteis. 
8 - promover o desarquivamento quando solicitado, a qualquer pessoa, mediante a antecipação das custas, salvo processos que 
tramitaram em segredo de justiça. 
8.1 - fazer carga dos autos ao advogado do solicitante do pedido de desarquivamento, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, desde 
que com procuração nos autos. 
9 - nos processos findos, desentranhar documentos, quando solicitado, entregando-os a quem tem direito (partes ou procurador), 
mediante recibo, ficando cópia autenticada nos autos, com exceção da procuração, que não será desentranhada. 
10 - Nos feitos em geral, havendo renúncia ao mandato pelo advogado, intimar o advogado, por ato ordinatório, para comprovar 
a ciência da parte sobre a renúncia em 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguir na defesa dos interesses do mandante. 
DEVERÁ a escrivã imprimir esta Portaria transformar o arquivo em pdf e enviar para todos os servidores e estagiários da Vara 
via e-mail, tomando ciência. 
ENCAMINHEM-SE cópias desta Portaria ao Ministério Público do Estado do Tocantins, à Defensoria Pública do Estado do 
Tocantins, à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Tocantins, à Secretaria de Direção de Fórum, e à 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
Afixe-se no lugar de costume deste Juízo. 
Palmas, 24 de agosto de 2021. 
HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA 
Juíza de Direito 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00021788920198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado  GLAUCK DOOGLAS ALVES LACERDA  CNPJ/CPF nº 97571113172 
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INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00284679320188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado  ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA  , CNPJ/CPF nº 04182080000102 
,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar-se-á início ao prazo de 30 
(trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 24 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo de 30 dias) 
A Doutora LUCIANA COSTA AGLANTZAKIS, Juíza de Direito da Vara Cível desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente EDITAL DE CITAÇÃO ou dele conhecimento tiverem, que 
tramita por este Juízo e Cartório de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível, a seguinte Ação e dados abaixo transcrito: 
AUTOS nº:    0002580-27.2020.8.27.2733, AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER, 
REQUERENTE: ROMES GONÇALVES DE SOUSA. FINALIDADE: CITAÇÃO do Requerido DIVINO ALVES DA COSTA, 
inscrito no CPF nº 347.369.131-34, residente em local incerto e não sabido. DESPACHO: Evento 27: "(...) 1. DEFIRO o pedido 
de citação editalícia, ADVERTINDO a parte requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das 
circunstâncias autorizadoras da citação por edital, incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em 
benefício do citando (NCPC, art. 258). 2. EXPEÇA-SE edital, com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira 
publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na 
plataforma de editais do CNJ (NCPC, art. 257, II). PUBLIQUE-SE, ainda, em jornal de ampla circulação (NCPC, art. 257, 
parágrafo único). (...) Luciana Costa Aglantzakis - Juíza de Direito”. E para que chegue ao conhecimento dos interessados e 
ninguém alegue ignorância expediu-se o presente edital, que será devidamente publicado  no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins, na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins. EXPEDIDO em 
24/11/2021, conferido e assinado por mim, Genivaldo Ferreira Figueiredo, Servidor Cedido ao TJ/TO, na forma do art. 152, I, 
do Código de Processo Civil - CPC.      
 

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. 00107478420218272737 - Contra a mulher - Justiça Pública desta Comarca 
– como Autora, move contra JEFERSON DE ASSIS FERREIRA, VULGO JOÃO BERÉ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
01/04/1995, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Moises Manduca do Carmo e Berenice de Assis Ferreira, CPF 
064.652.981-12, 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, 25/11/2021. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. Alessandro Hofmann T. 
Mendes Juiz de Direito - 1ª Vara Criminal 
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2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
 
AUTOS Nº 00115047820218272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência(Lei Maria da Penha)         
Vítima: DAIANE REIS DE OLIVEIRA 
Requerido: EDILEUZA GOMES DE SOUZA 
O Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00115047820218272737, em que figura como vítima S, brasileira, 
solteira, natural de Monte do Carmo/TO, nascido aos 29/09/1994, filha de Delvair Maria Marques de Oliveira e Edimar Reis da 
Silva ,reside na Rua L Treze ,Quadra 04, LT.10, Alto da Colina,Porto Nacional/TO, e o requerido EDILEUZA GOMES DE 
SOUZA, brasileira, solteira,natural de Paragominas/PA, nascida aos 06/04/1971, filha de Luiza Maria de Souza e José Soares de 
Souza, reside na Rua 02 , Quadra 01, LT 08 , Parque Eldorado , Porto nacional/TO, e, para que chegue ao conhecimento da 
vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o 
exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), 
assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º 
da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com 
fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das 
seguintes medidas protetivas de urgência: 1. MANTENHA uma distância mínima de 200 (duzentos) metros da ofendida, 
familiares e testemunhas nos termos da alínea 'a', inciso III do art. 22 da Lei n. 11.340/2006; 2. NÃO MANTENHA contato, 
por nenhum meio de comunicação com a ofendida e testemunhas, nos termos da alínea "b", inciso II do art. 22 da Lei n. 
11.340/06.As medidas protetivas terão vigência pelo prazo de 06 (seis) meses, prorrogáveis a requerimento fundamentado da 
ofendida.Advirta-se a vítima que o cumprimento das medidas protetivas deve se dar de forma recíproca, a fim de evitar a 
ocorrência de novas situações de risco, e para que haja preservação também dos direitos fundamentais do agressor.Diante da 
natureza penal das medidas protetivas de urgência que, como no caso concreto, instrumentalizam fatos concretos tipificados 
como crime – até porque seu descumprimento poderá determinar a prisão preventiva da agressora –, o contraditório, à míngua 
de previsão expressa, será exercido nos autos da ação penal condenatória ou incidentalmente, mediante simples 
petição.Transcorrido o prazo de vigência das medidas, acima fixado, sem a notícia de novos fatos de violência a este Juízo ou à 
autoridade policial, ouça-se o Ministério Público.Intime-se a requerente, por mandado, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, 
enviando-lhe cópia desta decisão, devendo ela informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas 
pela agressora, como também cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das 
medidas e arquivamento do processo.CÓPIA DA PRESENTE SERVIRÁ DE MANDADO JUDICIAL.Intimem-se o MPE e a 
autoridade policial, a qual deverá indicar o IP correspondente, nos termos da Recomendação n. 01 de 2016, datada de 13 de 
outubro de 2016.Intime-se a agressora para que cumpra esta decisão em todos os seus termos (art. 20, Lei n. 11.340 de2006) e 
advertindo-a que o descumprimento pode ensejar a decretação da prisão preventiva (art. 313, IV, do Código de Processo Penal). 
Caso não seja encontrado, intime-o por Edital.Expeça-se o que for necessário.CUMPRA-SE.Porto Nacional/TO, data certificada 
pelo sistema.Serve a presente decisão com mandado.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, 
Estado do Tocantins, 25 de Novembro de 2021. Eu, Eline Ferreira Silva Garrido, Servidor da Vara, lavrei e subscrevi.UMBELINA 
LOPES PEREIRA RODRIGUES. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00093898420218272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência(Lei Maria da Penha)          
Vítima: TAISLANE ALVES RODRIGUES  
Requerido: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS  
O Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00093898420218272737, em que figura como vítima S, brasileira, união 
estável, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 04/12/2000, filha de Nilvania Alves Carvalho e Vilson Pereira Rodrigues 
,reside na Rua 05 Treze ,Quadra 236, LT.12, Porto Imperial,Porto Nacional/TO, e o requerido ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS, 
brasileiro, união estável, nascido aos 09/01/1996, filha de Francineide Pereira Soares, reside na Rua 07 , Quadra 254, LT 08 , 
Imperial, Porto nacional/TO, e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital 
ficando, assim, intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da 
pessoa humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à 
mulher no ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do 
Ministério Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, 
inciso II e IV da Lei 11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à ISMAIL 
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PEREIRA DOS SANTOS:: 1º) Proibição de ISMAIL PEREIRA DOS SANTOS de se aproximar da vítima TAISLANE ALVES 
RODRIGUES e de seu filho GABRIEL RIBEIRO ALVES SILVA, devendo manter a distância mínima de 500 (quinhentos) 
metros entre estes; 2º) Proibição de ISMAIL PEREIRA DOS SANTOS de entrar em  contato com a vítima TAISLANE 
ALVES RODRIGUES, seus familiares e testemunhas,  por qualquer meio de comunicação; 3º) Proibição de ISMAIL 
PEREIRA DOS SANTOS freqüentar locais de trabalho, estudo, lazer, clubes, casas de parentes, entre outros locais de 
convivência da vítima TAISLANE ALVES RODRIGUES, a fim de preservar a integridade física e psicológica da mesma.A 
presente decisão deverá servir como mandado de intimação.Ficam as partes advertidas de que as presentes medidas 
permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face do 
requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ou decisão ulterior, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, salvo 
se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, 
caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento criminal 
correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Notifique-se a ofendida, devendo ser alertada quanto ao 
prazo destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverão informar se há interesse/necessidade na renovação, bem como que 
deverá comunicar a este juízo eventual descumprimento das medidas protetivas pelo representado e sobre possível 
reconciliação com o mesmo.Agressor e da vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado pode 
acompanhá-los nesse processo, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao requerido de 
que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa, advertindo ainda que o descumprimento de qualquer das medidas 
protetivas deferidas por este juízo caracterizá crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei nº 
11.340/06, podendo ainda implicar na decretação de sua prisão preventiva, nos moldes do art. 42 da Lei nº 11.340/06 e Lei 
12.403/2011.Para cumprimento da medida protetiva, requisite-se, se necessário, auxílio policial.Determino que seja 
encaminhada cópia desta decisão à douta autoriDade policial.Ciência ao Ministério Público, nos termos do art. 19, §1º, parte final 
e artigos 25 e 26 da Lei 11.340/06.Intimem-se as partes sobre a disposição de equipe multidisciplinar para realizar atendimento 
aos mesmos, caso tenham interesse.     Cumpra-se, mediante cautelas de estilo e com a urgência que o caso requer.Porto 
Nacional - TO, data certificada no sistema.Serve a presente decisão com mandado.  DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 25 de Novembro de 2021. Eu, Eliene Ferreira Silva Garrido, Servidor da Vara , 
lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00103996620218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: TALISSON FERREIRA COUTINHO 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00103996620218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) TALISSON FERREIRA COUTINHO, brasileiro, união 
estável, nascido aos 21/07/1994, na cidade de Porto Nacional/TO, filho de Ivo Nunes Coutinho e Antônia Ferreira da 
Costa, RG 1.422.506 SSP/TO, CPF 708.792.821-00, residente na Av. Associação Rural, 2287, Jardim Querido, Porto 
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de 
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 
00102521120198272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) 
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 129, § 9º do Código Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições dos artigos 
5º, 7º, I, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será 
nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, 
a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 25 de novembro de 2021. Eu 
Eliene Ferreira Garrido, Servidor da Vara, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues – Juiza de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da Comarca de 
Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de LG ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA., CNPJ nº 
73884504000195, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de Execução 
Fiscal nº 5000275-22.2010.8.27.2737 - Chave: 298064483214, que lhe move o ESTADO DO TOCANTINS, bem como, para, no prazo de 5 
(cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº (045472/2008), cujos valores somados até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.702,62 (três mil setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos), que deverão ser 
acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
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estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80).  Porto 
Nacional-TO. 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005890-05.2015.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de IVONETE GOMES DA SILVA, 
CNPJ/CPF nº 46959068134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação 
mediante a penhora on-line dos valores constritos, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de 
Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO FISCAL. Havendo constrição judicial de bens ou valores, 
providenciem-se as liberações necessárias. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte 
interessada. Após a preclusão da presente decisão, expeça-se Alvará Judicial em favor da FAZENDA PÚBLICA 
EXEQUENTE, para levantamento dos valores constritos via SISBAJUD. Ante o princípio da causalidade e considerando que o 
executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, inclusive finais, 
honorários advocatícios já inclusos na penhora. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito 
em julgado, procedam-se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os 
autos. Sentença válida se inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA 
LUSTOSA, que digitei e assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
Vara de família, sucessões, infância, juventude e cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS 
DESAPROPRIAÇÃO Nº 0002924-84.2020.8.27.2740/TO 
AUTOR: MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS-TO 
RÉU: LUIZ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA 
EDITAL Nº 4185665 
O Doutor CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito titular da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e 
Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele conhecimento tiverem 
que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de Procedimento Comum Cível, autuada sob o n° 
00029248420208272740, chave nº 736478686220  tendo como requerente MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS-TO e como 
requerido LUIZ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA, sendo o presente para CITAR o Sr. LUIZ CARLOS ALMEIDA DE SOUSA, 
portador do CPF nº: 743.420.293-91 e RG nº 438923195-0 SSP/MA, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 
presente ação, informando-o, que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos 
verdadeiros os fatos narrados na Inicial, conforme dispõe os art. 335 e 344, do Código de Processo Civil. DESPACHO: “...Diante 
do exposto, declarada a urgência e comprovado o depósito em conta judicial junto à Caixa Econômica Federal, defiro a imissão 
na posse. Defiro pedido de citaçao por edital. Cite-se, réu para responder em quinze dias aos termos da presente ação, com as 
advertências legais, com prazo de 20 dias. Sem prejuízo dessa providência, para evitar nulidade, DETERMINO à Escrivania que 
proceda consulta junto aos Sistemas disponíveis INFOJUD e SIEL - Sistema de Informações Eleitorais na tentativa de localizar o 
endereço do requerido. Expeça-se o necessário. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se. Local e data certificados pelo sistema. . 
HELDER CARVALHO LISBOA Juiz de Direito” O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado 
na forma da lei. Tocantinópolis, data e hora certificadas pelo sistema. CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA Juiz de Direito 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO    
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal-procedimento ordinário 
Criminal Nº. 0000099-30.2021.827-2742 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA 
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O Excelentíssimo Senhor Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado:EVANGELISTA   PEREIRA DA SILVA, vulgo 
“Sucurí”,brasileiro, filho de Félix Pereira da Silva e Maria Lopes Pereira da Silva,  incursas nas sanções  do artigo 14, caput, da 
Lei nº 10.826/2003 e denunciado em 08/02/2021.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADO pelo 
Edital, para  responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, constando no mandado que poderão, na 
resposta, argüir preliminares e alegar tudo o que é de interesse à sua defesa, juntar documentos, fazer justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e querendo sua intimação, quando necessário, assim 
como se não apresentar no prazo legal ser-lhe-á nomeado Defensor. Tudo conforme cota MP e decisão transcritos: “Cota 
MP:Outrossim, de acordo com as circunstâncias noticiadas pelo senhor Oficial de Justiça na carta precatória retro, deduz- se que 
não foi possível efetuar a citação por hora certa, na forma do art. 362, caput, do CPP, medida que deve anteceder e preferir a 
realização da citação por edital. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer:(a) seja determinada a 
citação por edital do acusado com o prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10(dez) 
dias seguintes(Art.361 c/c art. 396-A do CPP).(b) Outrossim, em caso de não comparecimento voluntário, requer a suspensão do 
processo e, por consequência,do prazo prescricional em relação ao acusado (Art. 366, caput, do CPP), caso não seja 
apresentada defesa escrita, determinando a produção antecipada das provas consideradas urgentes.Xambioá, 26/10/2021 
(ass)Promotor de Justiça.“DESPACHO/DECISÃO.O denunciado EVANGELISTA PEREIRA DA SILVA não fora encontrado para 
citação, conforme se infere no evento 24. Instado o Ministério Público requereu a citação do acusado via edital (evento 
27).Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de dados disponíveis não foi encontrado outro  
endereço do réu. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que se proceda a citação do acusado via edital.Cumpra-
se.Xambioá, 26/10/2021.Dr.Sérgio Aparecido Paio – Juiz de Direito.”Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém 
alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos (24.11.2021).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei. (a)  Dr. 
Frederico Paiva Bandeira de Souza –Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO    
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal – Procedimento Ordinário 
Criminal Nº. 0000834-63.2021.8.27.2742         
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: ALEX DA SILVA 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado: ALEX DA SILVA, brasileiro, profissão 
ignorada, naturalidade desconhecida, nascido em 09.07.1989, filho de Alonso José da Silva e de Maria da Conceição Pereira da 
Silva, CPF nº 066.291.223-30,  incursas nas sanções  do art. 155, § 1º (repouso noturno) § 4º, inciso I (rompimento de 
obstáculo), inciso II (escalada) e inciso IV (concurso de duas pessoas), combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal  
e  denunciado em 16/05/2021.  Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido. Fica  CITADO pelo EDITAL,  para que 
ofereça defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de Processo 
Penal. Não apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no 
prazo legal, conforme decisão/ despacho transcrito: “Vistos os autos.O relatório é dispensável. DECIDO. Estão presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, razão pela a qual a denúncia pode ser recebida. DISPOSITIVO.Ante o 
exposto,RECEBO a denúncia.  CITEM-SE os denunciados para que ofereçam defesa preliminar, no prazo de 10 (dez) dias, na 
forma dos artigos 396 e 396-A e seguintes do Código de Processo Penal. Não apresentada à resposta no prazo legal, NOMEIO o 
Defensor Público lotado nesta Comarca para oferecer a defesa no prazo legal....(...)Intime-se.Cumpra-se. Data certificada pelo 
sistema.  Xambioá, 17/05/2021 (ass) Dr. Sérgio Aparecido Paio – Juiz de Direito.DECISÃO/DESPACHO:“Após constatou-se a 
não citação por edital do acusado ALEX DA SILVA, tendo o Juiz proferido a seguinte decisão:  "Vistos, etc. Cuida-se de ação 
penal movida em face de Acácio Pereira de Sousa e Alex da Silva, o primeiro recolhido ao cárcere em face da conversão do 
flagrante em preventiva e o segundo ainda não citado. Destarte, ante a prisão provisória de um dos denunciados, impõe-se de 
rigor o desmembramento do feito. Ex positis e o mais que dos autos consta, nos termos do artigo 80, do CPP, determino a 
separação do presente feito em relação ao denunciado Alex da Silva, prosseguindo-se, doravante, nestes autos apenas e 
tão somente em face do denunciado Acácio Pereira de Sousa. Promova o cartório a extração de cópia integral destes autos, 
com a subsequente distribuição em apenso a estes autos da ação penal em face do denunciado Alex da Silva, observada as 
cautelas de praxe. Cientes os presentes, cumpra-se. Xambioá, 31/08/2021. Dr. Sérgio Aparecido Paio – Juiz de Direito.” Para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos (24.11.2021).Eu__,Clinéia Costa de Sousa 
Neves, Técnica Judiciária–mat.108952,  que digitei. (a) Dr.  Frederico Paiva Bandeira  de Souza– Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO    
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal de Competência do Júri 
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Criminal Nº. 0002651-02.2020.8.27.2742/TO 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: PEDRO ALEX DA SILVA CARMO 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado: PEDRO ALEX DA SILVA CARMO?,  
brasileiro, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, nascido aos 14.03.1995, filho de  Pedro Pereira do Carmo e de Luzia Nunes 
da Silva, inscrito no CPF nº  037.493.421-56, incursas nas sanções  do art. 121, ?caput?, c/c art. 14, II, ambos  do Código 
Penal?, com as implicações da lei nº 8.072/1990 e denunciado em 13/05/2020.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não 
sabido.FICA  pelo presente EDITAL  CITADO para que, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de 
defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP).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. Tudo conforme cota MP e decisão transcrita: 
Cota MP: Após consulta ao seu banco de dados - CAOPAC, o Ministério Público não encontrou nenhum outro endereço do 
acusado Pedro Alex da Silva Carmo . Desse modo, todos os esforços no sentido de efetivar a citação do acusado foram 
esgotados, contudo não foi possível obter endereço diverso e atualizado do acusado que possibilitasse sua citação. Outrossim, 
de acordo com as circunstâncias noticiadas pelo senhor Oficial de Justiça na carta precatória retro, deduz- se que não foi 
possível efetuar a citação por hora certa, na forma do art. 362, caput, do CPP, medida que deve anteceder e preferir a realização 
da citação por edital. Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por 
edital do acusado com o prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias 
seguintes (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP); (b) Outrossim, em caso de não comparecimento voluntário, requer a suspensão do 
processo e, por consequência, do prazo prescricional em relação ao acusado (Art. 366, caput, do CPP), caso não seja 
apresentada defesa escrita, determinando a produção antecipada das provas consideradas urgentes..Xambioá, 22/10/2021 (ass) 
Promotor de Justiça.DESPACHO/DECISÃO.O denunciado PEDRO ALEX DA SILVA CARMO não fora encontrado para citação, 
conforme se infere no evento 22.Instado o Ministério Público requereu a citação do acusado via edital (evento 26). Assiste razão 
ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de dados disponíveis não foi encontrado outro endereço do réu. Neste 
passo, defiro a cota ministerial e determino que se proceda a citação do acusado via edital. Cumpra-se. Xambioá, 
26/10/2021. Dr. Sérgio Aparecido Paio–Juiz de Direito.” Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal  aos  (24.11.2021).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei. (a)  Dr. Frederico 
Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO    
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal – procedimento sumário 
Criminal Nº. 0002541-03.2020.8.27.2742 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: HÉLIO ALVES DO NASCIMENTO 
  
O Excelentíssimo Senhor DR. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA,  Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado:HÉLIO ALVES NASCIMENTO, brasileiro, 
natural de Xambioá/TO, nascido aos 10.09.1994, filho de Pedro  da  Anunciação do Nascimento e de Edna Alves do Nascimento, 
inscrito no CPF nº 043.197.711- 922,  incurso nas sanções  artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 
11.340/2006 e denunciado em 13/04/2020.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADO pelo Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c 
art. 396-A do CPP).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.Tudo conforme cota MPe decisão transcritos:  Cota MP: Após consulta ao seu banco de dados - 
CAOPAC, o Ministério Público não encontrou nenhum outro endereço do acusado Hélio Alves do Nascimento. Desse modo, 
todos os esforços no sentido de efetivar a citação do acusado foram esgotados, contudo não foi possível obter endereço diverso 
e atualizado do acusado que possibilitasse sua citação. Outrossim, de acordo com as circunstâncias noticiadas pelo senhor 
Oficial de Justiça na carta precatória retro, deduz- se que não foi possível efetuar a citação por hora certa, na forma do art. 362, 
caput, do CPP, medida que deve anteceder e preferir a realização da citação por edital. Ante o exposto, o Ministério Público do 
Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por edital do acusado com o prazo de 15 (quinze) dias, 
oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP); (b) Outrossim, 
em caso de não comparecimento voluntário, requer a suspensão do processo e, por consequência, do prazo prescricional em 
relação ao acusado (Art. 366, caput, do CPP), caso não seja apresentada defesa escrita, determinando a produção antecipada 
das provas consideradas urgentes..Xambioá,  22/10/2021 (ass) Promotor de Justiça. DESPACHO/DECISÃO.O denunciado 
 HÉLIO ALVES DO NASCIMENTO não fora encontrado para citação, conforme se infere no evento 22.Instado o Ministério 
Público requereu a citação do acusado via edital (evento 26). Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos 
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bancos de dados disponíveis não foi encontrado outro endereço do réu. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que 
se proceda a citação do acusado via edital. Cumpra-se. Xambioá, 26/10/2021. Dr. Sérgio Aparecido Paio – Juiz de Direito.” 
Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado 
na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos (24.11.2021).Eu__,Clinéia Costa de Sousa 
Neves, Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei. (a)  Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito.” 
EDITAL DE CITAÇÃO DO ACUSADO    
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal – procedimento sumário 
Criminal Nº. 0001015-35.2019.8.27.2742 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: ANTONIO PEREIRA DA SILVA 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como denunciado: ANTONIO PEREIRA DA SILVA, vulgo 
"Pernambuco", brasileiro, natural de Itambé/PE, nascido em 09.03.1959, filho de Maria Pereira da  Silva, portador do RG nº 
312.384 SSP/TO,inscrito no CPF nº 113.295.528-9, incurso nas sanções do art. 217, caput, do Código Penal, (por duas vezes), 
com implicações da Lei nº 8.072/1990, e art. 65, caput, da Lei de Contravenções Penais, todos na forma do artigo 69 do Código 
Penal  e denunciado em 15/07/2019.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADO pelo Edital, para que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 
c/c art. 396-A do CPP).  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.   Tudo conforme cota MP e decisão transcritos:Cota MP: Compulsando os autos, verifica-se que 
todos os esforços no sentido de efetivar a citação do acusado foram esgotados, contudo não foi possível obter endereço diverso 
e atualizado do acusado que possibilitasse sua citação. Outrossim, de acordo com as circunstâncias noticiadas pelo senhor 
Oficial de Justiça na carta precatória retro, deduz- se que não foi possível efetuar a citação por hora certa, na forma do art. 362, 
caput, do CPP, medida que deve anteceder e preferir a realização da citação por edital. Ante o exposto, o Ministério Público do 
Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por edital do acusado com o prazo de 15 (quinze) dias, 
oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c art. 396-A do CPP); (b) Outrossim, 
em caso de não comparecimento voluntário, requer a suspensão do processo e, por consequência, do prazo prescricional em 
relação ao acusado (Art. 366, caput, do CPP), caso não seja  apresentada defesa escrita, determinando a produção antecipada 
das provas consideradas urgentes..Xambioá,  27/10/2021 (ass) Promotor de Justiça.DESPACHO/DECISÃO.O  denunciado 
ANTONIO PEREIRA DA SILVA não fora encontrado para citação, conforme se infere no evento 43.Instado o Ministério Público 
requereu a citação do acusado via edital (evento 26). Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de 
dados disponíveis não foi encontrado outro endereço do réu. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que se proceda 
a citação do acusado via edital. Cumpra-se. Xambioá, 28/10/201. Dr. Sérgio Aparecido Paio – Juiz de Direito.”   Para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, mando expedir o presente Edital que será publicado na forma 
da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de   Xambioá, aos  (24.11.2021).Eu__,Clinéia Costa de Sousa Neves, 
Técnica Judiciária–mat. 108952,  que digitei. (a)  Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza – Juiz de Direito.” 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DO RÉU  
TOMAR CIÊNCIA DA SENTENÇA    
PRAZO DE 90 (  NOVENTA) DIAS 
Ação Penal – Procedimento Sumário 
Criminal Nº 0000557-52.2018.8.27.2742/TO 
Autor: MINISTERIO PÚBLICO 
Réu: FABIANO SOARES LIMA 
O Excelentíssimo Senhor Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza,  Juiz de Direito Respondendo pela Comarca de 
Xambioá/TO,Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação, virem ou dele 
conhecimento tiverem, expedido nos autos supra, em que figura como  Réu:  FABIANO SOARES DE LIMA, brasileiro, solteiro, 
doméstico, natural de Xambioá-TO, filho de Sebastião Ferreira Lima e Judite Maria Soares Paz, nascido no dia 07/04/1991, 
portador do RG nº 804.861SSP/TO e do CPF nº 042.836.011-44, estando em local incerto e não sabido. Fica pelo presente 
EDITAL INTIMADO para tomar ciência da SENTENÇA:...(...)“DISPOSIÇÕES FINAIS. Determino como regime inicial de 
cumprimento de pena ao réu o SEMIABERTO, em razão da reincidência (art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal). Inviável a 
substituição da pena privativa de liberdade, vez que ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal (reincidente em crime 
doloso). Inviável, também, a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do CP (reincidente em crime doloso).Tendo 
em vista o regime de cumprimento de pena imposto ao réu, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo 
não estiver preso(verificar Execução Penal nº 5000309-74.2013.8.27.2742).Condeno-o, ainda, ao pagamento de custas e demais 
despesas processuais. Exigibilidade suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, que defiro nesta 
oportunidade, em razão da presumida hipossuficiência.Deixo de fixar indenização mínima, em razão da ausência de elementos 
para determinar a existência de prejuízo concreto à vítima. Após o trânsito em julgado: a) extraia-se a guia de execução penal 
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(definitiva) - na forma da Resolução/CNJ nº 113/2010 e com observância do sistema SEEU -, e de recolhimento das custas e da 
multa, conforme seja; b) oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação da Polícia Federal para as anotações devidas; c) 
comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Cartório Eleitoral a que pertence o título eleitoral do condenado, para fins de 
aplicação dos efeitos dos arts. 15, III da Constituição Federal e art. 71, § 2º do Código Eleitoral; d) proceda-se com as demais 
comunicações de praxe,observado o disposto no Provimento nº11/2019/CGJUS. Após, arquive-se. Sentença publicada e 
registrada eletronicamente. Intimem-se. Cumpra-se. Xambioá/TO, data certificada pela assinatura eletrônica. Xambioá, 
11/03/2021.Dr. Sérgio Aparecido Paio–Juiz de Direito.”Para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, 
mando expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara Criminal de 
Xambioá, aos Vinte e Quatro  dias do mês de  Novembro  do ano de Dois Mil e Vinte e um (24.11.2021).Eu__,Clinéia Costa de 
Sousa Neves, Técnica Judiciária–mat. 108952, que digitei.(a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza–Juiz de Direito.” 
 

NÚCLEO DE APOIO ÀS COMARCAS - NACOM 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA  – PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 0000163-07.2015.8.27.2724 
Ação: PERDA OU SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 
Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Requerido: MARIA DOS REMÉDIOS ALVES DE SOUSA 
 Requerido: JOSÉ ALCINETO PEREIRA DA SILVA 
FINALIDADE: O Dr. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS – Juíz de Direito na forma da Lei, etc. DETERMINA a INTIMAÇÃO 
das partes requeridas: MARIA DOS REMÉDIOS ALVES DE SOUSA e JOSÉ ALCINETO PEREIRA DA SILVA, para tomarem 
conhecimento da Sentença proferida nos autos de Nº - 0000163-07.2015.8.27.2724, conforme dispositivo:III - DISPOSITIVO Isto 
posto, com resolução do mérito, nos termos descritos no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com base na prova 
produzida e amparado na posição ministerial, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO , para o fim de SUSPENDER , por prazo 
indeterminado, o PODER FAMILIAR dos demandados MARIA DOS REMÉDIOS ALVES DE SOUSA e JOSÉ ALCINETO 
PEREIRA DA SILVA em relação aos menores Thaís Alves da Silva e Washington Pereira da Silva. CONCEDO a guarda 
provisória da menor Thaís Alves da Silva ao Sr. Valdecir Pereira da Silva , mediante compromissos. CONCEDO a guarda 
provisória do menor Washington Pereira da Silva a Sra. Maria Aparecida Pereira, mediante compromissos. Sem custas e 
honorários. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público Estadual. Sentença registrada e publicada eletronicamente, nesta data. 
Intimem-se. Decorrido o prazo legal, arquive-se, com as cautelas de costume. Cumpra-se. Itaguatins - TO, data e hora no evento 
do sistema e-Proc. Baldur Rocha Giovannini Juiz de Direito. E para que chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente 
Edital, que será publicado na forma da lei. Eu AUGUSTO MATHEUS COSTANTIN, servidor do NACOM digitei e subscrevi. 
Palmas, 19 de novembro de 2021. Assinado eletronicamente por JEFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
JUSTIÇA GRATUITA 2ª PUBLICAÇÃO  
JEFERSON JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC... FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA autuada sob o nº 0001224-02.2016.8.27.2712, proposta por MARIA JOSÉ BARBOSA 
PIMENTEL, em face de JOSÉ FERREIRA DE LIMA. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição de JOSÉ FERREIRA DE 
LIMA, brasileiro, união estável, incapaz, residente e domiciliado no mesmo endereço da requerente, nascido aos 30/09/1943, 
natural de Lagedo/PE, filho de Angelo Felix de Lima e Leonília Ferreira de Melo, portador do Cl n° 707.070 SSP/PE e CPF 
registrado sob o n° 124.858 104-00, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir transcrita: “Vistos etc. MARIA 
JOSÉ BARBOSA PIMENTEL , devidamente qualificada nos autos, ingressou com ação de interdição e curatela com pedido de 
liminar, em face de JOSÉ FERREIRA DE LIMA, requerendo, em síntese, a nomeação da mesma curadora do interditando. 
Anexou documentos, laudos, exames. A requerente declarou ser esposa do interditando e alegou que vem cuidando do mesmo, 
pois este não possui capacidade de se auto gerir em caráter definitivo, vez que está acometido da patologia de Alzheimer (CID-
F00.1). Cumpridas as diligências do juízo (evento 6), o Ministério Público manifestou favorável ao pleito provisório (evento 13). 
Decisão de evento 15 foi deferida curatela provisória e nomeada a requerente curadora do interditando, sendo designada 
audiência de interrogatório do mesmo. Em audiência de interrogatório, o interditando demonstrou pouco discernimento e 
dificuldade de em se expressar verbalmente, sendo a mesma encerrada sem perguntas. Deferido pedido da defesa de 
julgamento antecipado, tendo em vista constar nos autos laudo pericial (laudo 5, evento 1) emitido pela junta oficial do Estado, 
atestando a patologia, abrindo vistas ao Ministério Público. Ministério Público pugnou pela total procedência do pedido inicial 
(evento 31). É breve o relatório. Decido. Efetivamente, pelo que consta dos autos e pelo que se auferiu em audiência, não há 
dúvida quanto à limitação sensorial que acomete a parte interditanda, vez que detentor de grave impedimento em decorrência de 
patologia de Alzheimer, o que interrompe sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas, conforme se infere pela audiência de instrução realizada e pelas demais informações colacionadas aos autos, 
especialmente nos laudos médicos. O conjunto probatório é hábil a demonstrar que o requerido apresenta sequelas da 
enfermidade de longa duração que suprime seu discernimento e o impede de, por si só, realizar atos relacionados aos direitos de 
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natureza patrimonial e negocial. Desse modo, imprescindível a nomeação de curador à pessoa com deficiência para que, 
representando-a na prática de tais atos, sejam assegurados seus interesses. No que concerne a quem deverá exercer tal múnus 
público, entendo que a requerente é a mais apta para tal exercício, à luz do art. 1.775, do CC, vez que esta é quem efetivamente 
converge suas ações às reais necessidades da parte interditanda. Além de observar a ordem de preferência estabelecida no 
artigo 1.775, do Código Civil de 2002, não se vislumbra qualquer dos impedimentos legais elencados no artigo 1.735, do diploma 
legal, que impeça a requerente de ser nomeada curadora definitiva. Assim, dúvida não há quanto ao efetivo resguardo dos 
interesses da parte interditanda pela parte autoral. Destaca-se que a prática de certos atos em nome do curatelado, tais como o 
pagamento de dívidas, a aceitação de heranças, legados e doações, ainda que com encargos, a transação, a venda de imóveis e 
a propositura de ações ou o oferecimento de defesa, dependem de prévia autorização judicial, de acordo com o artigo 1.748, do 
Código Civil de 2002. Ante o exposto, considerando o parecer favorável do Órgão Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 
inicial para o fim de, em razão do grau da deficiência psíquica e seus efeitos que afetam o discernimento SUBMETER À 
CURATELA o requerido JOSÉ FERREIRA DE LIMA, declarando-o incapaz de praticar, por si só, atos relacionados aos direitos 
de natureza patrimonial e negocial, em especial aqueles enumerados nos artigos 1.748 e 1.782, ambos do Código Civil de 2002, 
além de receber benefícios previdenciários e assistenciais, proventos e outras receitas, com fundamento nos artigo 1.767, inciso 
I, do Código Civil de 2002. Nos termos do que dispõe o artigo 1.775 do Código Civil de 2002, nomeio como curadora definitiva 
MARIA JOSÉ BARBOSA PIMENTEL, para representar o curatelado na prática de atos relacionados aos direitos de natureza 
patrimonial e negocial, em especial aqueles enumerados nos artigos 1.748 e 1.782, ambos do Código Civil de 2002, além de 
receber benefícios previdenciários e assistenciais, proventos e outras receitas, utilizando os correspondentes ativos para o 
atendimento de suas necessidades. Ressalta-se que a curadora dependerá de prévia provocação e autorização judicial para a 
prática dos atos descritos no artigo 1.748, do Código Civil de 2002, ressalvando o direito do curatelado à prática dos atos da vida 
civil discriminados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 
inciso I, do Novo Código de Processo Civil. Cumpra-se o disposto nos artigos 755, § 3º e 759, ambos do Novo Código de 
Processo Civil, bem como no artigo 9º, inciso III, do Código Civil de 2002 e artigo 93, da Lei nº 6.015/1973, mediante inscrição da 
instituição da curatela no Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas e publicação pela imprensa 
local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalo de dez dias. Intime-se a curadora nomeada a comparecer perante o 
cartório judicial a fim de firmar o termo de compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da confirmação do registro 
da sentença Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas da Sede deste Município e Comarca, nos termos do 
que prevê o artigo 93, parágrafo único, da Lei nº 6.015/1973. Oficie-se à Justiça Eleitoral com os dados completos da parte 
interditada, para fins de impedir o exercício dos direitos políticos, conforme art. 15, II, da CF. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
Cumpra-se. Jefferson David Asevedo Ramos Juiz de Direito em Substituição Automática” DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Itagautins, Estado do Tocantins, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. E para 
constar, eu, Augusto Matheus Costantin, Técnica Judiciária o digitei e subscrevi.  
  
 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
JUSTIÇA GRATUITA 2ª PUBLICAÇÃO  
DOUTOR JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...FAZ SABER a quem o presente Edital de Publicação de sentença virem ou dele 
conhecimentos tiverem, que por este Juízo e respectiva Escrivania da 2º Familia e Sucessões Processam a ação de Interdição e 
curatela, processo n°. 0001182- 14.2016.827.2724 SENTENÇA Trata-se de Ação de Interdição proposta por FRANCISCO 
REGIVAN DOS SANTOS CARVALHO visando a interdição de seu irmão FRANCISCO DOS SANTOS CARVALHO 
DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para o efeito de decretar a interdição de FRANCISCO DOS 
SANTOS CARVALHO, declarando-o, absolutamente incapaz de exercer os a atos da vida civil, nomeando como Curador o 
Requerente FRANCISCO REGIVAN DOS SANTOS CARVALHO , o que faço com fulcro no artigo 755 do Código de Processo 
Civil, razão pela qual o feito resta extinto com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC),Intime-se o curador para prestar o 
devido compromisso, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 759, I do CPC. O referido Curador, que é também o 
esposo da incapaz, não poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis, de qualquer natureza, que 
venham pertencer á Interditada, sem a necessária autorização judicial, ficando dispensada a especialização de hipoteca legal, 
ante a notória carência econômica da família. Os valores eventualmente recebidos de entidades previdenciárias deverão ser 
aplicados exclusivamente na saúde, na alimentação e no bem-estar da Interditada. Inscreva-se a presente Sentença nos 
assentamentos do Registro de Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, em conformidade ao art. 755, § 
3°, do CPC. Oficie-se ao TRE informando sobre o teor da sentença, uma vez necessária a suspensão dos direitos políticos da 
interditada, conforme artigo 15, II, da Constituição Federal. Sem custas, por se tratar de beneficiário da Gratuidade Judiciária. 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expedientes necessários. Cumpridas as formalidades legais, arquivem-se com baixa na 
distribuição. Por fim, sem prejuízo desta sentença, promova-se o imediato cancelamento da conclusão para despacho, vez que 
está sendo proferida sentença. Itaguatins/TO, data e hora E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância mandou o MM. Juiz que expedisse o presente edital no Diário da Justiça. Itaguatins, 22 de novembro de 20021, Dr. 
Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito respondendo por esta comarca de Itaguatins/TO. 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO  
JUSTIÇA GRATUITA 1ª PUBLICAÇÃO  
DOUTOR JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITAGUATINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC...  FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Publicação de Sentença virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Ofício Cível, se processam os autos da Ação de INTERDIÇÃO 
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA autuada sob o nº 0000932-44.2017.8.27.2724 , proposta por JESSICA FRANCISCA 
GOMES DA SILVA, em face de JOÃO FRANCISCO GOMES DA SILVA. Pelo MM. Juiz de Direito, foi decretada a interdição 
de JOÃO FRANCISCO GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, incapaz, residente e domiciliado no mesmo endereço da 
requerente, nascido aos 23/05/1991, natural de ITAGUATINS/TO, filho de Cícera Gomes da Silva, portador do Cl n° 
031578092006-5 e CPF registrado sob o n° 032.488.351-09, conforme o teor da parte conclusiva da sentença, a seguir 
transcrita: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para o efeito de decretar a interdição de JOÃO FRANCISCO 
GOMES DA SILVA , declarando-o, absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, nomeando como Curadora a 
Requerente CICERA GOMES BARBOSA , o que faço com fulcro no artigo 755 do Código de Processo Civil, razão pela qual o 
feito resta extinto com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC).Intime-se a curadora para prestar o devido compromisso, 
no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 759, I do CPC. A referida Curadora, que é também mãe do incapaz, não 
poderá, por qualquer modo, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis, de qualquer natureza, que venham pertencer ao 
Interditado, sem a necessária autorização judicial, ficando dispensada a especialização de hipoteca legal, ante a notória carência 
econômica da família. Os valores eventualmente recebidos de entidades previdenciárias deverão ser aplicados exclusivamente 
na saúde, na alimentação e no bem-estar do Interditado. Inscreva-se a presente Sentença nos assentamentos do Registro de 
Pessoas Naturais e providenciem-se as publicações pertinentes, em conformidade ao art. 755, § 3º, do CPC. Oficie-se ao TRE 
informando sobre o teor da sentença, uma vez necessária a suspensão dos direitos políticos do Interditado, conforme artigo 15, 
II, da Constituição Federal. Sem custas, por se tratar de beneficiário da Gratuidade Judiciária, que neste momento defiro. 
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público. Expedientes necessários. Cumpridas as 
formalidades legais, arquivem-se com baixa na distribuição. Cumpra-se. Itaguatins/TO, data e hora no evento do sistema e-Proc. 
Baldur Rocha Giovannini Juiz de Direito, que teve julgamento de embargos de declaração julgado procedente com os seguintes 
termos: considerando a sentença de mérito proferida no evento n. 55, na qual observo ter havido erro material, uma vez que no 
evento n. 41 a parte autora de fato solicitou a alteração do polo ativo da demanda, ante o falecimento da anterior requerente, e 
nos termos do inciso I do art. 494 do Código de Processo Civil, ante as manifestações das partes e do Ministério Público nos 
eventos ns. 66 e 77, altero a sentença para que em seu dispositivo conste o abaixo, permanecendo inalteradas as demais 
disposições: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão para o efeito de decretar a interdição de JOÃO FRANCISCO 
GOMES DA SILVA, declarando-o, absolutamente incapaz de exercer os atos da vida civil, nomeando como Curadora a 
Requerente JESSICA FRANCISCA GOMES DA SILVA, o que faço com fulcro no artigo 755 do Código de Processo Civil, razão 
pela qual o feito resta extinto com resolução de mérito (art. 487, inciso I, do CPC). Altere-se a autuação eletrônica para que 
conste no polo ativo o nome da requerente JESSICA FRANCISCA GOMES DA SILVA.Desta decisão, intime-se eletronicamente 
as partes e o Ministério Público.Decorrido sem manifestações, certifique-se o trânsito em julgado, cumprindo-se integralemente 
aquele julgado. Itaguatins - TO em agosto de 2020. LUATOM BEZERRA ADELINO DE LIMA Juiz de direito.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO 30 (TRINTA) DIAS 
Autos nº 0002081-31.2015.8.27.2729 
Ação: MONITÓRIA 
Requerente: OSMAR FERREIRA DE ASSIS 
Requerido: WANESSA PEREIRA DA SILVA 
O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Juiz de Direito em auxílio ao Núcleo de Apoio as Comarcas – NACOM – 
Estado do Tocantins, em auxílio ao Juízo da 3ª Vara Civel de Palmas, Estado do Tocantins, com atribuições definidas pela 
Portaria Nº 1894/2021, de 04 de agosto de 2021 DJTO 5016, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente edital, com 
prazo de 30 (Trinta) dias, virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre seus trâmites legais, 
a Monitória Nº 0002081-31.2015.8.27.2729 que  OSMAR FERREIRA DE ASSIS, move contra WANESSA PEREIRA DA SILVA. 
Com a finalidade de converter titulo de crédito em título executivo judicial, conforme determinado no Despacho  de evento 109 e 
intima a parte requerida da sentença prolatada no evento 101. 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 Palmas - TO, Estado do Tocantins.  Eu, 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, Servidora do Nucleo de Apoio ás Comarcas - NACOM, digitei e subscrevi a 
mando do magistrado que determinou sua expedição e que assina. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

5ª Vara Cível 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0011875-76.2015.8.27.2729/TO 

AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: ORCALINO MOTTA DOS SANTOS 
RÉU: ALICE PRÓSPERO DOS SANTOS 
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RÉU: P G N DOS SANTOS ME (INFOTEC) 
EDITAL Nº 4024311 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
 
              O Excelentíssimo Senhor Doutor LAURO AUGUSTO MOREIRA MAIA,  Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas, 
tramita o processo de nº. 0011875-76.2015.8.27.2729, Classe: Cumprimento de sentença, proposta por BANCO DO BRASIL SA, 
em desfavor de ORCALINO MOTTA DOS SANTOS, ALICE PRÓSPERO DOS SANTOS e P G N DOS SANTOS ME 
(INFOTEC), e que por este meio, procede a INTIMAÇÃO da parte Executada , na pessoa de seu representante legal, atualmente 
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, pagar o valor descrito na petição inicial - R$ 826.369,90  (oitocentos e vinte e seis mil, trezentos e sessenta e nove reais e 
noventa centavos), conforme cálculos atualizados juntados pela parte exequente que cumpriu o disposto no artigo 509, caput, 
NCPC, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1º, NCPC, 
sem prejuízo de penhora e avaliação de tantos bens quantos bastarem para satisfazer a dívida e demais encargos, conforme 
determinado no Despacho do evento 141. OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de 
agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de 
login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 847294515115 para acesso integral. 
Eu, Amanda Coelho Soares, Servidora de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, 
conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 
11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 4024311v3 e do código CRC d815ec87. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 5/11/2021, às 17:46:38          0011875-76.2015.8.27.2729 
 

PALMAS 
1ª Vara Cível 

AUTOR: RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI 
RÉU: COSMO FERNANDO PINTO LIMA 
EDITAL Nº 4123715 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
       O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 1ª Vara Cível de 
Palmas, no uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Cível de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 5042836-80.2013.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por RB 
CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, em desfavor de COSMO FERNANDO PINTO LIMA, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO da parte Executada COSMO FERNANDO PINTO LIMA, CPF: 20444117687, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E 
COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser 
penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 2.521,19 
(dois mil quinhentos e vinte e um reais e dezenove centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será 
nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 54. 
OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, 
sendo que uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na 
forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do 
processo, basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - 
Consulta Pública :: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir 
de agora será realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e 
transparente de login, buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a 
página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do processo 261482232213 para acesso integral. 
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Eu, Esly de Almeida Lopes Barros, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
  

ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível  

Av. Filadélfia, 3650 - Bairro: Setor das Autarquias Estaduais - CEP: 77813-905 - Fone: (63)3501--1576 - Email: 
civel2araguaina@tjto.jus.br 

MONITÓRIA Nº 5012683-70.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: SUPIMPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - MEEDITAL Nº 4069464 
EDITAL DE CITAÇÃO / PAGAMENTO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - MONITÓRIA 
Gratuidade da Justiça ( ) sim (X) não 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o 
presente EDITAL virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO MONITÓRIA nº 50126837020128272706, chave nº 254190459914, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o 
presente para CITAR o(s) requerido(s) SUPIMPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, 
brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF n° 38131124000189, atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial 
para, no prazo de 15(quinze) dias úteis: (i) PAGAR a dívida no valor de R$ 657,63 (seiscentos e cinquenta sete reais e sessenta 
três centavos), bem como os honorários advocatícios, fixados no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à 
causa, caso em que ficará isento do pagamento das custas e das despesas processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da 
parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, acrescido de custas e de honorários de 
advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 
monetária e de juros de 1%a.m. (um por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as seguintes 
ADVERTÊNCIAS: (1) se a dívida não for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na 
forma de cumprimento de sentença, conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os 
embargos monitórios deverão ser apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de 
constrituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 
001/2016, de 01 de março de 2016, não é necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do 
mandado/carta de citação/intimação. (5) 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 e a chave, indicados acima. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, o Juízo acima identificado mandou expedir o presente edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado do 
Tocantins e afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será feita apenas no Diário da Justiça 
eletrônico (DJe) quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína/TO, aos dez de novembro do ano de dois mil e vinte um (10/11/2021). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnico 
Judiciário, que o digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, 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 
4069464v2 e do código CRC ae9e8a46. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 10/11/2021, às 14:59:30                                5012683-70.2012.8.27.2706   4069464 .V2 
 

PALMAS 
2ª Vara Cível 

EDITAL N°  
PRAZO: (15) DIAS 
Certifico e dou fé que afixei uma via do presente no placar do fórum local. Comarca de Palmas-TO, ___/___ 
/2021.______________. Porteira dos auditórios. 

AUTOS N°: 5018706-60.2012.8.27.2729 
  

AÇÃO: Cumprimento de sentença  
  

REQUERENTE: PROFFITO HOLDING PARTICIPAÇÕES S/A 
  

ADVOGADO: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436 
  

REQUERIDO: FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA ANDRADE 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5087 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 74 

 

 
 

  

FINALIDADE: Proceder a INTIMAÇÃO de FRANCO DOUGLAS BARROS LIMA ANDRADE, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, para pagar o débito de R$31.997,91 (trinta e um mil novecentos e noventa e sete reais e noventa 
e um centavos), referente ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias, sob pena de penhora. 
  

SENTENÇA: Ex positis, à luz do artigo 487, inciso I e artigo 355, ambos do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, julgo 
PROCEDENTE o pedido constante na Inicial para tomar definitiva a decisão do evento n.03, decretar a 
resolução do contrato de locação entabulado entre as partes. Ainda, condeno o requerido ao pagamento das 
custas e despesas processuais, bem como da verba honorária, que fixo em 15% sobre o valor da causa, os 
termos do artigo 85, â 2°, CPC. Após o trânsito em julgado, dar baixa definitiva no sistema. 
  

SEDE DO JUÍZO: 2' Vara Cível, Av. Teotânio Segurado, Paço Municipal, Palácio Marquês de São João da Palma, Palrnas-TO, 
CEP 77.021-654; telefone: (063) 3218-4511. 
  

Palmas - TO 25.11.2021. JOSE MARIA LIMAJUIZ DE DIREITO 
  

JOSE MARIA LIMA 
JUIZ DE DIREITO 

  
GUARAÍ 

1ª Vara Cível 
Avenida Paraná esquina com a Rua 8, s/n - Bairro: Centro - CEP: 77700-000 - Fone: (63)3464-1042 - Email: 
1varacivelguarai@tjto.jus. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5000747-66.2013.8.27.2721/TO 
 AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
ADVOGADO: MAURICIO CORDENONZI (OAB TO02223B) 
 ADVOGADO: ALESSANDRO DE PAULA CANEDO (OAB TO01334A) 
ADVOGADO: DANILO AMÂNCIO CAVALCANTI (OAB GO029191) 
ADVOGADO: ADRIANA SILVA RABELO (OAB AC002609) 
RÉU: JOSÉ JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA 
 RÉU: ELIZABETE VASCONCELOS CHAVES SOUSA 
EDITAL Nº 3147908 
EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. 
 O Doutor Fábio Costa Gonzaga Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que 
por este Juízo e Serventia Judicial da 1 ª Vara Cível, tramitam os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº Processo 
nº 5000747-66.2013.8.27.2721 - Chave do processo: 899162453913 proposta por BANCO DA AMAZONIA SA em face de JOSÉ 
JOAQUIM FRANCISCO DE SOUSA (emitente), brasileiro, casado, agropecuarista, Devidamente inscrito no RG n. 14614334 
SSP - SP e CPF n°339.379.746-87, atualmente com endereço ignorado, sete centavos), conforme demonstrativo do débito, 
acrescidos das despesas judiciapara, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar(em) o pagamento do montante da dívida 
exeqüenda conforme demonstrativo do débito, já acrescido dos encargos legais, de juros de mora de 1% (um por cento) ao ano, 
das multas respectivas, a ser corrigido até a data do efetivo pagamento e acrescido das custas e despesas judiciais e demais 
cominações legais constantes do título, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 154.740,000,00(cento e cinqüenta e 
quatro mil e setecentos e quarenta reais), salientando que o pagamento integral da dívida no prazo retro, reduzirá tal verba pela 
metade. Bem como INTIMAR o executado de que, independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) 
dias, poderá, se desejar, opor-se à execução por meio de embargos; bem como, no mesmo prazo, reconhecendo o crédito do 
exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas processuais e honorários 
advocatícios, poderá o executado pleitear que seja admitido a pagar o restante em até 6(seis) parcelas mensais, acrescidas de 
correção monetária e juros de 1%(um por cento) ao mês. E para que ninguém possa alegar ignorância expediu-se o presente 
Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no placar do Fórum Local, com sede no Edifício do Fórum 
Pedro Silva Barros, localizado na Av. Paraná, esquina com a Rua 8, s/n, Centro, na cidade de Guaraí, Estado do Tocantins. 
Guaraí, aos 09 de julho de 2021. Eu, Beliza da Cruz Campos, estagiária, digitei. 
FÁBIO COSTA GONZAGA 
5000747-66.2013.8.27.2721 3147908 .V2 
 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5087 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2021 75 

 

 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 555, de 25 de novembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no 
art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, c/c o art. 39, inciso I, da Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, e 
considerando o contido no processo nº 21.0.000017471-5, 
RESOLVE: 
Art. 1º Declarar a vacância do  Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos e Protestos e Tabelionato de 
Notas de Araguatins, cujo número de ordem é o 51º (quinquagésimo primeiro) e critério de ingresso por remoção, a partir de 8 de 
novembro de 2021. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 556, de 25 de novembro 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, considerando o contido no processo SEI nº 20.0.000025585-9, 
resolve manter a cessão do servidor Wilson Müller, Analista Judiciário, matrícula nº 188822, para o Tribunal de Contas do Estado 
do Tocantins, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2022, com ônus para o órgão cessionário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 557, de 25 de novembro 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 21.0.000025395-0, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Marco Túlio Elias Izac para o cargo de provimento em 
comissão de Médico Perito. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 21.0.000028900-8 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de instrutor 
 

 

 

Decisão Nº 5001, de 25 de novembro de 2021 
Trata-se de Projeto Básico 299 (evento 4023661), oriundo da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, o qual tem como 
 objetivo a contratação do instrutor José Maria da Silva Junior, inscrito sob o CPF nº : 349.120.451-87, para ministrar a palestra 
"PASSIVOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO TOCANTINS: DESAFIOS E OPORTUNIDADES", para magistrados e servidores do 
Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, no dia 26 de novembro de 2021, com carga horário de 03 horas/aula, pelo 
valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). 
Tendo em vista os fundamentos deduzidos pela Assessoria Jurídico-Administrativa da Diretoria-Geral 
(evento 4036876) e comprovada a disponibilidade orçamentária (evento 4033272), nos termos do artigo 25, inciso II  c/c o artigo 
13, inciso VI, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO declarada pelo Senhor Diretor-Geral no 
evento 4037231, 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, com vistas a autorizar a contratação direta do professor José Maria da Silva Junior, 
inscrito sob o CPF nº : 349.120.451-87, para ministrar a palestra "PASSIVOS AMBIENTAIS NO ESTADO DO TOCANTINS: 
DESAFIOS E OPORTUNIDADES", para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, no dia 
26 de novembro de 2021, com carga horário de 03 horas/aula, pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais), conforme Projeto Básico 299 DAFESMAT (evento 4023661), e orientação da Diretoria Financeira, 
SEI 19.0.000005001-9. 
Após, encaminhem-se os autos sucessivamente à: 
1. ASPRE para a publicação da decisão. 
2. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho; 
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3. CCOMPRAS para envio da NE ao contratado. 
Concomitante, à DEESMAT para ciência e acompanhamento. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2354/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/102550 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Samir Ryam Gabriel Dias Leão, Matrícula 361852, o valor de R$ 970,91, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 450,18, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, pela sua inclusão na viagem concernente ao Protocolo nº 2021/102368 de Palmas-TO 
para Palmeiropolis-TO, no período de 25/11/2021 a 27/11/2021, com a finalidade de alteração da equipe de viagem.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2355/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/102655 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Fernanda de Sousa Nogueira, Matrícula 355019, o valor de R$ 478,51, relativo 
ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 18/11/2021 a 
20/11/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-
9.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 478,51, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 18/11/2021 a 20/11/2021, 
com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-9.  

Art. 3º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 478,51, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 18/11/2021 a 
20/11/2021, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária, conforme o disposto no SEI 21.0.000004846-
9.  

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2356/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/102715 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Rejane Ramos da Cruz, Matrícula 357484, o valor de R$ 126,61, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Peixe-TO para Zona Rural-TO, no 
período de 02/12/2021 a 02/12/2021, com a finalidade de realizar avaliação psicológica, determinada no processo 0001755-
46.2021.8.27.2734.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2357/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/102726 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Auriany de Souza Brito , Matrícula 356231, o valor de R$ 886,27, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, 
no período de 28/11/2021 a 01/12/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial nos municípios de 
Araguaína e Wanderlândia, determinado nos processos 0004902-38.2019.8.27.2706; 0000043-97.2021.8.27.2741; 0000678-
78.2021.8.27.2741; 0001333-50.2021.8.27.2741; 0002879-77.2020.8.27.2741 e 0011395-31.2019.8.27.2706.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2358/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2021/102366 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Bárbara Pereira Xavier, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 357073, o valor de R$ 
225,29, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 154,54, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Guarai-TO para Palmas-TO, no período de 
16/11/2021 a 17/11/2021, com a finalidade de participar do treinamento de multiplicadores sobre o fluxo de identificação civil, 
realização de consulta e coleta biométrica, conforme Sei nº 21.0.000025362-3.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Avisos de licitações 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 083/2021 

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -ME/EPP NOS ITENS 1, 2, 3, 4, 5; 
COTA RESERVADA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -ME/EPP NO ITEM 6; 

AMPLA CONCORRÊNCIA NO ITEM 7. 
Processo nº 21.0.000018894-5- UASG 925814 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 083/2021. 
Tipo: Menor preço por Item. 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado. 
Legislação: Lei n º 10.520/2002 - c/c 8.666/93. 
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de mobiliários para o auditório do Tribunal de Justiça 
e para as salas de depoimento especial das Comarcas do Poder Judiciário do Tocantins. 
Disponibilidade do Edital: Dia 26 de novembro de 2021. (www.comprasnet.gov.br) 
Data da abertura da sessão: Dia 10 de dezembro de 2021, às 13:30 horas (horário Brasília) 
Local: www.comprasgovernamentais.gov.br  / Sala da Comissão de Licitação localizada no Edifício Amaro Empresarial, 
situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 2, 7º Andar, Plano Diretor Norte, Palmas/TO, CEP 77.001-036. 
Nota: Outras informações na Comissão de Licitação deste Tribunal, pelo telefone (063)3218-4590, das 12:00 às 18:00 horas, ou 
pela Internet no site www.tjto.jus.br. 
Palmas – TO, 25 de novembro de 2021. 

Cláudio Barbosa da Silva 
Pregoeiro 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 292/2021 
PROCESSO 21.0.000017903-2 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Angela Xavier Ponce 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
 Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 292/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Angela Xavier Ponce, em virtude da solicitação da Credenciada evento 4032686, e 
Solicitação GGEM evento 4032686, quanto à mudança da cidade que compõe o Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar 
de Gurupi para prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Dueré; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de Gurupi e Cidade de Gurupi. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 292/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000017903-2, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 5/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJE nº 4970 de 28 de maio de 2021. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DO QUARTOTERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 79/2017 
PROCESSO 17.0.000005622-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Elisvania Elias de Lima 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I- Fica alterado, com fulcro no§ 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 79/2017, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Elisvania Elias de Lima, em virtude da solicitação da Credenciada, evento 4025265 
e Solicitação GGEM evento 4025301, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar para prestação de 
serviços na especialidade de pedagogia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colméia e Cidade de Couto 
Magalhães; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Porto Nacional, Comarca de Porto Nacional e Cidade de Porto 
Nacional. 
II - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 79/2017, aos Autos 
Administrativos 17.0.000005622-7, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 75/2021 
PROCESSO 21.0.000009157-7 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Silmária de Oliveira do Nascimento 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 75/2021, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Silmária de Oliveira do Nascimento, em virtude da solicitação da Credenciada 
evento 4033358, e Informação nº 40328/2021-GGEM evento 4033361, quanto à mudança da cidade e comarca que compõem o 
Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis para prestação de serviços na especialidade de psicologia: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Dianópolis e Cidade de Dianópolis; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Dianópolis, Comarca de Arraias e Cidade de Conceição do Tocantins. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 75/2021, aos Autos 
Administrativos 21.0.000009157-7, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores e ao Edital de 
Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO AUTORIZAÇÃO DE USO DE BEM PÚBLICO Nº 1/2018 
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS E A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – ASTJ. 
PROCESSO 13.0.000027231-5 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
I - O presente Instrumento tem por objeto a correção do valor da contraprestação mensal paga pela ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS - ASTJ, doravante denominada AUTORIZATÁRIA, 
referente às despesas com energia elétrica, mediante Documento de Arrecadação Judiciária - DAJ, conforme previsto na Item 
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3.4, da Cláusula Terceira, do Termo de Autorização de Uso de Bem Público nº 1/2018, no período compreendido de 
outubro/2020 a outubro/2021: 
II - A Correção referente ao período de outubro/2020 a outubro/2021, é decorrente do levantamento de carga dos aparelhos 
existentes na sala ocupada pela AUTORIZATÁRIA, conforme Despacho nº 75124/2021 - DIVENG evento 4022932, o consumo e 
provável custo com energia elétrica do respectivo ambiente pela AUTORIZATÁRIA, o valor mensal da contraprestação a ser 
paga corresponde a quantia de -R$ 73.26 (setenta e três reais e vinte e seis centavos), passando o valor mensal de R$ 420,00 
(quatrocentos e vinte reais) para R$ 346,74 (trezentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), conforme base de 
cálculo do consumo de energia, evento 4022932. 
III - O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Autorização de Uso de Bem Público nº. 
1/2018, ao processo nº. 13.0.000027231-5, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
IV - São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Termo de Autorização de Uso de Bem Público nº. 1/2018, desde que não 
colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 112/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 134/2021 
PROCESSO 21.0.000022874-2 
CONTRATO Nº 345/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Pinheiro e Gasparin - Ltda. 
OBJETO: Aquisição de mudas naturais, insumos e arranjos artificiais, visando atender as necessidades do Poder Judiciário do 
Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor estimado do presente Instrumento fica ajustado em R$ 97.309,53 (noventa e sete mil trezentos e nove reais e 
cinquenta e três centavos), compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução 
deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Instrumento terá início a partir da data de sua publicação, ficando adstrito ao crédito orçamentário 
conforme disposto no art. 57 da Lei nº. 8.666, de 1993, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100- Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 18 de novembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
TERCEIRO 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: 
O presente Instrumento tem por objeto a supressão do percentual de 2,25% e o acréscimo do percentual de 16,14% sobre o 
valor inicial atualizado do Contrato nº 132/2020, referente a reprogramação dos serviços que coadunam com objeto da obra, 
conforme Despacho nº 74682/2021, evento 4019487. 
DA SUPRESSÃO E DO ACRÉSCIMO: 
Fica suprimido o percentual de 2,25% sobre o valor inicial atualizado do Contrato nº 132/2020, que corresponde à quantia de R$ 
56.647,98 (cinquenta e seis mil seiscentos e quarenta e sete reais e noventa e oito centavos). 
Acresce-se sobre o valor inicial atualizado do Contrato nº. 132/2020 o percentual de 16,14% que corresponde à quantia de R$ 
406.880,93 (quatrocentos e seis mil oitocentos e oitenta reais e noventa e três centavos), conforme planilha de reprogramação e 
cronograma físico-financeiro, eventos 3974176 e 3993100 respectivamente. 
O valor global do Contrato nº 132/2020 após a supressão e o acréscimo passará de R$ 2.520.174,35 (dois milhões, quinhentos e 
vinte mil cento e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos)? para R$ 2.927.055,28 (dois milhões, novecentos e vinte e sete 
mil cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 16/2017 
PROCESSO 16.0.000027402-3 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Link Data Informática e Serviços S/A 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Constitui objeto do presente Instrumento a prorrogação da vigência do Contrato nº 16/2017, em 
caráter excepcional, por mais 12 (doze) meses, nos termos do § 4º do artigo 57 da Lei 8.666/93. 
DA PRORROGAÇÃO: 
Fica prorrogada a vigência do Contrato nº 16/2017 por mais 12 (doze) meses, ou seja, pelo período de 23/02/2022 a 22/02/2023, 
perfazendo um total de 72 (setenta e dois) meses. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
As despesas com a execução do objeto deste Termo Aditivo, prorrogação do Contrato nº 16/2017, estão previstas no Orçamento 
do CONTRATANTE para o exercício de 2022. 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 18/2021 
PROCESSO 20.0.000013163-7 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Isolacustic Soluções Acústicas - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: 
Constituem objetos do presente Termo Aditivo o acréscimo do percentual aproximado de 13,52% sobre o valor inicial do Contrato 
nº 18/2021, bem como a prorrogação da vigência do referido Contrato por mais 30 (trinta) dias. 
DA PRORROGAÇÃO: 
As partes acima qualificadas ajustam a prorrogação da vigência do Contrato nº 18/2021 por mais 30 (trinta) dias, conforme 
Despacho nº 75516/2021, evento 4025996, perfazendo um total de 270 (duzentos e setenta) dias. 
DO ACRÉSCIMO: 
Fica acrescido o percentual aproximado de 13,52% sobre o valor inicial do Contrato nº. 18/2021, que corresponde à quantia de 
R$ 135.221,62 (cento e trinta e cinco mil duzentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos), para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins, conforme Despacho nº 75516/2021, evento 4025996. 
O valor global do Contrato nº 18/2021, após o acréscimo, passará de R$ 1.346.149,77 (um milhão, trezentos e quarenta e seis 
mil cento e quarenta e nove reais e setenta e sete centavos), para R$ 1.481.371,39 (um milhão, quatrocentos e oitenta e um mil 
trezentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067 
NATUREZA DE DESPESA: 44.90.51 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 24 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912516094 
PROCESSO 20.0.000025650-2 
PROCESSO SEI-CORREIOS: - 27217823 
NÚMERO DO CONTRATO: 9912516094 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Em conformidade com o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93 e com a cláusula séma do contrato ora 
aditado, as partes acordam em prorrogar o contrato por 12 (doze) meses, de 01/01/2022 a 01/01/2023. 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.02.122.1145.4204 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 25 de novembro de 2021. 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006188-0 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 57/2021  
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Richard Lucino de Quadros Licitação e Cobrança – ME 
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OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura almofada quadrada com enchimento para atender às necessidades do 
excelso Tribunal de Justiça do Tocantins. 
VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário 
da Justiça Eletrônico - DJE. 
DATA DA ASSINATURA: 22 de novembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 560/2021 
PROCESSO 21.0.000029430-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Kleydianne da Silva Farias 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 563/2021 
PROCESSO 21.0.000029412-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Victor Samuel de Andrade 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 528/2021 
PROCESSO 21.0.000027112-5 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Nathana Tavares das Chagas 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo o credenciamento de pessoas físicas, para prestação de serviços de Mediadora, 
destinados a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania - CEJUSC, Polo de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário Eletrônico da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0601.02.061.1168.3081 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 / 33.90.47 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 23 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 557/2021 
PROCESSO 21.0.000029192-4 
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CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Fellipe Sousa dos Santos 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 554/2021 
PROCESSO 21.0.000029105-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Lêda Santana de Oliveira Noleto 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Palmas, Comarca de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36  
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. 
 

Termos de doação 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 37/2021 
PROCESSO: 21.0.000020442-8 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Cooperativa de Producao de Reciclaveis do Tocantins Ltda – COOPERAN 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021, o artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 19 de novembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 750/2021, de 24 de novembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de diárias, do servidor JOÃO ORNATO BENIGNO BRITO, matrícula nº 352481, ocupante do 
cargo de COORDENADOR DE GESTÃO ESTRATÉGICA E ESTATÍSTICA E PROJETOS, da unidade de lotação 
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA, ESTATÍSTICA E PROJETOS, no período de 25/11/2021 a 27/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102764; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

353347 
DARLLANNE CRISTINA DOS SANTOS 

FERREIRA TACHO 
CEDIDO AO 

TJTO 
ASSESSOR TÉCNICO DE 

ESTATÍSTICA 
25/11/2021 à 
27/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 751/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença maternidade, da servidora LIDIANNY CRISTINA VIEIRA SANTOS, matrícula nº 
274931, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÍNA - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 08/11/2021 a 06/05/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/102852; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

224363 JOAO BATISTA VAZ JUNIOR ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 25/11/2021 à 06/05/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIANO RIBEIRO 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1536/2021, de 25 de novembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor MARINALDO PASSOS BARROS, matrícula nº 144262, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 18/11 a 17/12/2021, a partir de 25/11/2021 até 17/12/2021, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04 a 26/04/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Diretor do Foro 
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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 
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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) 
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Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JR - JUIZ CONVOCADO (Relator)  
Desª. JACQUELINE ADORNO (Vogal) 
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Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
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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) 
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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) 
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Desª. ÂNGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE (Suplente) 
 

OUVIDORIA  
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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 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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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