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SEÇÃO JUDICIAL 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 

ALVORADA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
Ação: AÇÃO PENAL 5000092-93.2009.8.27.2702 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Acusados: JOÃO MILITÃO NETO E OUTROS 
Defensor: Dr. IWACE ANTONIO SANTANA 
FINALIDADE: INTIMAÇÃO do acusado: JOAQUIM MILITÃO NETO, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 12/07/1966 em 
Pombal/PB, filho de António Romão de Sousa e Ana Militão de Sousa; MARCOS ANTÓNIO TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, 
autônomo, nascido aos 13/09/1976 em Castanhal/PA, filho de Raimundo Rodrigues dos Santos e Maria Antônia Ribeiro Teixeira; 
FRANCISCO DOS SANTOS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido aos 25/07/1988 na cidade de Bacabal/MA, filho de 
Albertina dos Santos Almeida; ELIEZIL MARTINS MEDEIROS, nascido aos 19/07/1978 em João Pinheiro/MG, filho de Luiz 
Francisco Medeiros e Maria Abadia Martins Medeiros; JOÃO GONÇALVES DOS SANTOS, nascido aos 27/03/1965 na cidade 
de João Pinheiro/MC, filho de Miguel Gonçalves dos Santos e Juliana Cardoso de Almeida; PÂMELO CARDOSO ALMADA, 
"Tatá", brasileiro, nascido aos 14/11/1989 em Santa Inês/MA, RG 035571112008-8 SSPMA, CPF 046.417.843-61, filho de 
António Almada e Cícera Cardoso de Almada e ROMÃO GOMES DE CARVALHO, sem qualificação, da sentença, cuja parte 
conclusiva a seguir transcrevo: “(...) Posto isso, julgo EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em razão 
da ausência de uma das condições da ação, qual seja, interesse de agir, através da vertente interesse-utilidade, tudo nos 
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em aplicação analógica à lei processual penal (art. 3º, CPP). 
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, efetuando-se as necessárias 
comunicações e as baixas de estilo. Datado, assinado e certificado pelo sistema. Fabiano Gonçalves Marques. Juiz de Direito”. 
LOCAL E DATA: Alvorada/TO, 06 de dezembro de 2021. FABIANO GONCALVES MARQUES Juiz de Direito. 
 

ARAGUAINA 
3ª vara cível 

Editais 
 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 de cobrança c/c reparação por danos morais e materiais nº 0016606-
14.2020.8.27.2706, Chave nº294133312420.Valor da causa R$134.900,00(cento e trinta e quatro mil e novicentos 
reais), proposta por RAIMUNDO MILHOMEM DE OLIVEIRA NETO em desfavor de SUCESSO PROMOTORA DE VENDAS 
EIRELI, sendo o presente Edital para  CITAR o requerido SUCESSO PROMOTORA DE VENDAS EIRELI,na pessoa do seu 
representante legal, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ de n. 29.521.042/0001-50, com sede à Quadra 104 
Norte, Rua NS 01, Lote 15, Galeria Victoria, centro, Palmas/TO - CEP 77.006-016, por todos os termos da ação,  para, querendo, 
contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 32 a seguir transcrito:"O 
endereço fornecido pela Receita Federal coincide com o que a parte já forneceu a este Juízo (evento 31).Sendo assim, defiro o 
pedido formulado no evento 28, pois esgotados todos os meios de localização da Empresa Requerida. Determino a citação da 
Ré por edital para apresentar defesa no prazo de 15 dias, nos termos do parágrafo 3º do artigo 256 e artigo 259, ambos do 
Código de Processo Civil.O prazo de publicação é de 30 dias.Intime-se e cumpra-se." (ass) Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de 
Direito.ADVERTÊNCIA:  Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC).E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 de Dezembro de 2021. Eu, Paula Beatriz Alves Zanonato, Estagiária, que 
digitei e conferi.(Ass)ALVARO NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito   
 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30  DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Execução de Título Extrajudicial nº 5001040-86.2010.8.27.2706, Chave nº 
694800171214 proposta por BANCO BRADESCO S.A. em desfavor de TERESA CRISTINA COSTA DE ALMEIDA e COLINAS 
ESCOLA TECNICA P. LTDA., sendo o presente para citar os executados COLINAS ESCOLA TÉCNICA P. LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº010.441.698/0001-34 e seus avalistas TERESA CRISTINA COSTA DE 
ALMEIDA, brasileira, empresária, inscrita no CPF n.830.814.456-04 e MARCELO LOURENÇO DE ALMEIDA, brasileiro, 
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empresário, inscrito no CPF n.917.339.606-00, atualmente em lugar incerto ou não sabido, para no prazo de três (03) dias, 
PAGAR divida exequenda no valor de R$15.696,06(quinze mil,seiscentos e noventa reais e seis centavos), acrescido de juros, 
custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor do débito, verba esta que será reduzida 
pela metade em caso de pagamento integral no prazo de três (03) dias, sob pena de penhora. 2º) INTIMAR a mesma para, 
querendo, oferecer EMBARGOS no prazo de 15(quinze) dias. 3º) CIENTIFICAR, (o) a executado(a) de que: a) Em caso de 
integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba honorária será reduzida pela metade; b) No prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros até 1% (um 
por cento), se reconhecer a dívida do exeqüente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, mais 
custas e honorários de advogado (CPC, artigo 745-A), caso em que: 1- sendo a proposta deferida por este juízo, o exeqüente 
levantará a quantia depositada e serão suspensos os atos executivos, ficando o(a) executando(a) advertido de que, nesta 
hipótese o não pagamento de qualquer das prestações implicará, de pleno direito, o vencimento das subseqüentes e 
prosseguimento do processo, com imediato inicio dos atos executivos, imposta ao executado multa de 10%(dez por cento) sobre 
o valor das prestações não pagas e vedada a oposição de embargos; 2- sendo a proposta indeferida pelo juízo, seguir-se-ão os 
atos executivos, mantido o depósito. Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito:"Já foram promovidas 
buscas através das ferramentas disponíveis ao judiciário.Os resultados retornaram aos mesmos endereços os quais restaram 
infrutíferos.Sendo assim, citem-se os requeridos por edital.Prazo 30 dias."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito. 
ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Araguaína, Estado do Tocantins, ao primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um (01/12/2021). Eu, Keila 
Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass) ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito 
 
 EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0023661-84.2018.8.27.2706, proposta por 
NOURIVAL BATISTA FERREIRA, em desfavor de LUIZA LEMOS DE ABREU, ENEL DE ABREU SOUSA e ANDANTE CHOPP 
BAR E RESTAURANTE LTDA, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias para CITAR os requeridos sendo: LUÍZA LEMOS 
DE ABREU, brasileira, divorciada, empresária, portadora do CPF sob o nº 200.897.833-87 e RG sob o nº 362.768.250 SSP/SP, 
ANDANTE CHOPP BAR E RESTAURANTE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 
06.974.781/0001-00,  neste ato representado por sua representante legal SILVIA DE ABREU FERNANDES, brasileira, casada, 
empresária, devidamente inscrita no RG sob nº 350317203 SSP/SP e CPF sob o nº 216.837.668-90  e ENEL DE ABREU 
SOUSA, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF nº 876.291.603-30 e RG sob o nº 350.315.607 SSP/SP, atualmente em 
lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a divida, no valor 
de R$ 62.336,58 (sessenta e dois mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos e atualizados, caso 
cumpra, ficará isento de custas, ou OFERECER EMBARGOS MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento da obrigação ou o 
oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, §8, todos do 
NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito:" Defiro o pedido de citação por edital dos 
Requeridos, pois encontram-se em local ignorado (inciso II do artigo 256 do Código de Processo Civil).Foram inviabilizadas 
tornas as tentativas de encontrarem-se os Requeridos, ou seja, foram esgotadas as possibilidades de realização do ato 
citatório.Determino prazo de 30 dias para a citação por edital, a fluir da data de publicação única.No caso de revelia, será 
nomeado curador especial. Somente após a manifestação da Defensoria Pública será possível cogitar de penhora eletrônica de 
valores.Intime-se e cumpra-se."(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será 
nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um. Eu, Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)  ALVARO 
NASCIMENTO CUNHA -Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL  DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4276189 
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 5003253-
94.2012.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARTHA MELGAÇO SILVA LUZ, CPF nº 
689.344.321-87, 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 119 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 
exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 
em face de pagamento.Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 
117.Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no 
Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado 
do Tocantins, aos 06 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL Nº 4266199, de Intimação de Sentença 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 5010337-
49.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ADRIANE GOMES PEREIRA COELHO, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 914.142.961-34 e a emprsa A G P 
COELHO E CIA LTDA - EPP, pessoa juridica de direito privado, incrita no CNPJ sob o nº 03.148.331/0001-61, sendo o mesmo 
para INTIMAR as partes executadas acima descritas, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para 
tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 51 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "... Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito sem 
resolução de mérito, em face de abandono processual de causa por mais de 30 (trinta) dias. Condeno a exequente ao 
pagamento das custas processuais, tendo em vista que após intimado a impulsionar o feito, manteve-se silente por vários 
anos. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da 
presente sentença; 2 - Promova-se 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 e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); 4 -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, 03 de dezembro 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 06 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o 
digitei. 
  
EDITAL Nº 4266965, de Intimação de Sentença 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 5000490-
72.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de OLINDA CARDOSO C. OLIVEIRA (CPF Nº 592.053.261-00), JOÃO HENRIQUE C. DA SILVEIRA (CPF Nº 502.934.606-
63 e INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS CERTA LTDA (CNPJ nº 00.072.438/0001-85, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada OLINDA CARDOSO C. OLIVEIRA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 592.053.261-00, que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 51 - 
SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 acerca do conteúdo 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, int ime-
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. Intime-se. Cumpra-se." Araguaina-TO, 02 de 
dezembro 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 06 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, 
Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 4208963, 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 5000237-50.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em face de RODRINE MARIA CARNEIRO CPF nº 548.977.341-34, sendo o mesmo 
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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 42 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no artigo 485, inciso 
III, § 1º, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o presente feito, bem como a ação de execução fiscal nº 
50002331320038272706, sem resolução de mérito, em face de abandono processual de causa por mais de 30 (trinta) dias, 
Condeno o exequente ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Sem condenação ao pagamento de 
honorários sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes 
acerca do presente conteúdo; Translade cópia da presente sentença para os autos nº 50002331320038272706; 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 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. 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 29 dias do mês de novembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA 
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 4244457, 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 5000031-94.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de JOSE FERNANDO FERNANDES, FRANCISCO CARLOS FERANDES e MAX PANIFICADORA & 
SABOR LTDA, CNPJ/CPF nº 38412705653, 48812170625 e 37582004000135, 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 47 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 custas processuais, 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: Intimem as 
partes da presente sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; 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). Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA 
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 4209794, 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 5000015-77.2006.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO 
TOCANTINS em face de IOLENE RIBEIRO MARINHO e IOLENE RIBEIRO MARINHO, CNPJ/CPF nº 37861778215 e 
01378490000127, 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 75 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " 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: Intime as partes da presente 
sentença; 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 Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
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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.". 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 29 dias do mês de novembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA 
GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA - PRAZO DE 15 DIAS  
EDITAL Nº 4244333, 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 5000581-89.2007.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de CECILIA JOSÉ RIBEIRO e C J 
RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 82180628153 e 01693287000145, 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 53 dos autos 
em epígrafe, a seguir transcrito: " Destarte, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de 
ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil 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 custas processuais, 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: Intimem as partes da presente 
sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 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). 
Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez 
no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, aos 02 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique, Juíza de Direito. 
 
EDITAL Nº 4267897, de Intimação de Sentença, 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 5000004-
58.2000.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ORDALIZ BOTTURA (CPF Nº 587.654.171-00), DOUGLAS ANTONIO MALIZIA (CPF Nº 591.684.981-87) e COFECIL 
COM DE FERRO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ Nº 26.701.847/0001-97, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada DOUGLAS ANTONIO MALIZIA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 591.684.981-87, que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 97 - 
SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo 
nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito 
com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo 
Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do 
princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários 
advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a 
exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 -Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se 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, 30 de 
novembro 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 06 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, 
Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL Nº 4280180, de Intimação de Sentença 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 5000011-
89.1996.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS e 
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ESTADO DO TOCANTINS em face de MARIA DA PAIXAO GUIMARAES COSTA NASCENTE, CLEBER BORGES NASCENTES 
e SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ/CPF nº 37440250125, 33052026100 e 33640939000170, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas CLEBER BORGES NASCENTES, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 
330.520.261-00 e a empresa SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 33.640.939/0001-70, que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para que, no prazo de 
15(quinze) dias, tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 119 - SENT1. dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "... Ante ao exposto, reconheço de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, 
EXTINGO o presente feito, bem como as execuções fiscais nº 50000127419968272706, 50000135919968272706 e 
50000144419968272706, 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 acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Translade transcrições da presente sentença às ações de 
execução fiscal nº 50000127419968272706, 50000135919968272706 e 50000144419968272706; 3 - Promova o desfazimento 
da restrição veicular promovida nos autos (evento 27), bem como das restrições promovidas na ação de execução nº 
50000127419968272706 (evento 48 daqueles autos); 4 - 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 5 - 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. Araguaina-TO, 29 de novembro 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 07 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que 
o digitei. 
 
EDITAL Nº 4266965, de Intimação de Sentença 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 5000490-
72.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de OLINDA CARDOSO C. OLIVEIRA (CPF Nº 592.053.261-00), JOÃO HENRIQUE C. DA SILVEIRA (CPF Nº 502.934.606-
63 e INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS CERTA LTDA (CNPJ nº 00.072.438/0001-85, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada OLINDA CARDOSO C. OLIVEIRA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 592.053.261-00, que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 51 - 
SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... 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 acerca do conteúdo 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. Intime-se. Cumpra-se." Araguaina-TO, 02 de 
dezembro 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 06 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, 
Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 4239263  
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 0019811-
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27.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCA CALIXTA DE BARROS, 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 73 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.Caso haja nos autos prazo em aberto, determino o encerramento.Publique-se. Registre-se. Intime-se.E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês 
de dezembro de 2021. Eu, MARCELLEN CRISTHINA PEREIRA DE SÁ, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 4284093  
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 0024816-
54.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ELZONEIDE NUNES PEREIRA, CPF nº 
007.972.211-31, 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. Publique-se. Registre-se. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 07 dias do mês de dezembro de 2021. Eu, 
MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) N° 4238890  
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 5001966-
04.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de IRENE DA SILVA, 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 71dos 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.Caso haja nos 
autos prazo em aberto, determino o encerramento.Publique-se. Registre-se. Intime-se. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 01 dias do mês de dezembro 
de 2021. Eu, MARCELLEN CRISTHINA PEREIRA DE SÁ, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5003444-76.2011.8.27.2706/TO 
CHAVE:  622607075315 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: JOSE ALEXANDRE DE C.MARTINS E 
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, uma vez que os valores penhorados 
nos autos satisfaz integralmente a dívida, bem como, já determinada a realização do levantamento eletrônico do montante 
bloqueado em favor do exequente (evento 69). 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. Intimem-se. Cumpra-se.  Araguaina-TO, 22 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – 
Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000120-59.2003.8.27.2706/TO 
CHAVE:  651533801013 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 
Executado: JOSÉ FRANCISCO DA SILVA O PAULISTA 
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 acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Promova o desfazimento da restrição veicular promovida 
nos autos (evento 1, DESP 15, págs. 10-11); 3 - 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 4 - 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, 26 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000064-50.2008.8.27.2706/TO 
CHAVE:  400916865113 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: CIRILO ALVES NOGUEIRA 
Executado: CIRILO ALVES NOGUEIRA 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, 
a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos 
do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt 
no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada, bem como, que proceda com a baixa do nome dos executados do Cadastro de Proteção ao Crédito (SERASA); 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, 02 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0016408-40.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 834643382421 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOR: OVIDIO CARNEIRO FILHO  
AUTOR: JOSE CARLOS SAMPAIO DE CAMPOS MEIRELLES   
Advogado/Procurador (a): FREDERICO AUGUSTO AUAD DE GOMES   GO014680     
Executado:  ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador (a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS   8786640     
SENTENÇA: Ante ao exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 16, §1º da Lei de Execuções 
Fiscais, rejeito os presentes embargos à execução fiscal e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem prejuízo, sob 
a égide do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bem como do artigo 98 do Código de Processo Civil, DEFIRO aos 
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embargantes CARLOS SAMPAIO DE CAMPOS MEIRELLES e OVIDIO CARNEIRO FILHO os benefícios da assistência jurídica 
gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não ocorreu a triangularização processual. Condeno o embargante 
as despesas processuais finais, caso hajam, todavia, suspendo a respectiva cobrança, em razão do deferimento da justiça 
gratuita aos embargantes. Transitada em julgado, arquivem-se. Traslade-se cópia desta aos autos principais. Intimem-se os 
embargantes da presente sentença.Intime-se. Cumpra-se. 
  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S)  
AUTOS Nº 0003235-46.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 445016710521 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE TO002020 
Executado: TITO AURÉLIO MARTINS 
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, em virtude do pagamento informado no evento 
8. 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: Cientifique o exequente em razão da 
renúncia ao prazo recursal; Intime o executado da presente sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes 
sobre bens de titularidade do executado; 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. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000033-64.2007.8.27.2706/TO 
CHAVE:  511554356813 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: ADAIR PAULO FAGUNDES 
Executado: A. P. FAGUNDES 
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 acerca do conteúdo da presente sentença; 2 -Promova o desfazimento das restrições veiculares 
promovida nos autos (evento 61); 3 - 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 4 -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, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique 
– Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000031-70.2002.8.27.2706/TO 
CHAVE:  194071379813 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: JOSE DE PAIVA SOBRINHO 
Executado: JOSE DE PAIVA SOBRINHO 
SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
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condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
da presente sentença; 2 - Promova-se 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).  Araguaina-TO, 30 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000113-91.2008.8.27.2706/TO 
CHAVE: 143631383113 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: R. N. A. DA SILVA 
Executado: RAIMUNDO NONATO ALVES DA 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: Intime as partes acerca 
do conteúdo da presente sentença; Promova o desfazimento da restrição veicular promovida nos autos (evento 39); 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 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. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000011-89.1996.8.27.2706/TO 
CHAVE:  558394692913 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: MARIA DA PAIXAO GUIMARAES COSTA NASCENTE 
Executado: CLEBER BORGES NASCENTES 
Executado: SCALA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA 
SENTENÇA: “(...) Ante ao exposto, reconheço de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e, por consequência, EXTINGO o presente 
feito, bem como as execuções fiscais nº 50000127419968272706, 50000135919968272706 e 50000144419968272706, 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 acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Translade transcrições da presente 
sentença às ações de execução fiscal nº 50000127419968272706, 50000135919968272706 e 50000144419968272706; 3 - Promova 
o desfazimento da restrição veicular promovida nos autos (evento 27), bem como das restrições promovidas na ação de execução nº 
50000127419968272706 (evento 48 daqueles autos); 4 - 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 5 - 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. 
Araguaina-TO, 29 de novembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique – Juíza de Direito. 
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ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021929-63.2021.8.27.2706 /TO 
CHAVE: 218426447921 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
Executado: JOAO BATISTA LIMA 
SENTENÇA:   
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, cumpridas a 
determinação acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0018176-98.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 604596648221 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOR: RAIMUNDO SULINO DOS SANTOS 
Advogado/Procurador(a): FABRÍCIO FERNANDES DE OLIVEIRA 
Executado: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS TO4096B 
SENTENÇA:  Ante o exposto, homologo a desistência formulada pelo embargante e, de consequência julgo extinto o presente 
feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 
honorários advocatícios, ante a não instauração da lide. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que CIENTIFIQUE a parte autora acerca do presente conteúdo. Ademais, Certificado o trânsito em julgado, arquive os 
autos, observada as cautelas de praxe. Intime-se. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017520-44.2021.8.27.2706 /TO 
CHAVE: 854525538821 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOR: JOSE ROBERTO FERNANDES 
Advogado/Procurador(a): VICTÓRIA LIMA DA SILVA FERNANDES    
Executado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE   PGM31051   
SENTENÇA:  Ante ao exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 16, §1º da Lei de 
Execuções Fiscais, rejeito os presentes embargos à execução fiscal e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Sem 
condenação em custas e honorários advocatícios.  Transitada em julgado, arquivem-se. Traslade-se cópia desta aos autos 
principais. Intimem-se. Cumpra-se. 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017496-16.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE: 489969926321 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
AUTOR: OSVALDINO COELHO DOS SANTOS 
Advogado/Procurador(a): ANTONIO CARLOS PORTO AQUINO FILHO   TO008836     
Executado: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE   PGM31051   
SENTENÇA: Ante o exposto, homologo a desistência formulada pela parte autora e, de consequência, julgo extinto o 
presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 
processuais e honorários advocatícios, ante a não instauração da lide. Por fim, determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE a parte autora acerca do presente conteúdo. Ademais, 
certificado o trânsito em julgado, arquive os autos, observada as cautelas de praxe. 
 
Execução Fiscal Nº 5000283-58.2011.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ALISSON CARLOS SOUSA GOMES 
RÉU: ALISSON C S GOMES 
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 94. 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 
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presente sentença. 2. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005986-40.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIO LUIZ DE SOUZA LIMA 
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 a exequente ao pagamento das despesas processuais, 
caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 
 
Autos:  0003962-39.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MARLEY DE ABREU FREITAS FILHO 
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, em virtude do pagamento informado no evento 
23. 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 as partes 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. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
Autos: 0011495-15.2021.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JOSE BATISTA DA SILVA 
SENTENÇA: “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. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 

 
 
Execução Fiscal Nº 0031357-40.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANDERSON RODRIGUES DA SILVA 
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 16. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado 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 o executado 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. 
 
Autos: 0004711-22.2021.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): ELISABETE GUIMARAES DE ARAUJO 
SENTENÇA: Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por ELISABETE GUIMARÃES DE 
ARAÚJO para reconhecer sua ilegitimidade passiva quanto as CDAs de n° 20210028543 e 20210028544, e diante da quitação 
quanto a CDA de n° 20210028545, EXTINGO o presente feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, VI do Código de 
Processo Civil. Sob a égide do Princípio da Causalidade, e diante da obrigação acessória da executada em atualizar o cadastro 
junto a Municipalidade, condeno a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3°, I, do Código de Processo Civil, bem como ao pagamento das 
despesas processuais finais, caso haja. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as 
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seguintes providências: 1. Intime-se a exequente da presente sentença; 2. Intime-se a executada da presente sentença, bem 
como para que caso queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão do seu nome e dados 
pessoais referentes ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente aos imóveis acostados na CDA; 3. Promova-se o 
desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte executada. Caso a constrição recaia sobre 
bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos 
respectivos emolumentos pela parte interessada; 4. 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); 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 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. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 5000028-96.1994.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: CANEDO E TEIXEIRA LTDA 
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 às custas processuais e honorários advocatícios, diante da constatação de prescrição pela 
Fazenda Pública.  Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1. Intimem as partes da 
presente sentença; 2. Promova-se o desfazimento de quaisquer atos restritivos impostos aos bens de propriedade da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se o CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará 
condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada; 3. Após, cumpridas as determinações 
acima e, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. 
 
Autos: 0030147-17.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): AMANDA MENDES DOS SANTOS AGUIAR 
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 o pagamento informado no 
evento 7, 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. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
Autos: 0029196-23.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): VALDIR EVANGELISTA DO CARMO 
SENTENÇA: “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. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
Autos: 0029191-98.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): VALDEMAR GOMES DE MACEDO 
SENTENÇA: “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. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Autos: 0027067-45.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MARIVAN FONTINELE CONCEICAO 
SENTENÇA: “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. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
Autos: 0003389-98.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): JUVELINA MIRANDA DE SOUSA COSTA 
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, em virtude do pagamento informado no evento 
32. 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 as partes da presente senteça; 
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. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
Autos: 0006571-92.2020.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): FRANCISCO ALVES CABRAL DE OLIVEIRA JUNIOR 
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, em virtude do pagamento informado no evento 
20. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado 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 o executado da presente sentença; 3. Proceda com desbloqueio de valores constritos em 
contas bancárias do executado; 4. Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
executada; 5. 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. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
Execução Fiscal Nº 0026975-67.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: SARAH OLIVEIRA MARANHAO ALVES 
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. 
  
 
Autos: 0020638-28.2021.8.27.2706 
Ação: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Adv.: GUSTAVO FIDALGO E VICENTE – PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO 
Executado(s): MARIA DAS DORES NASCIMENTO 
SENTENÇA: “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. Milene de 
Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
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Execução Fiscal Nº 0026934-03.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIANGELA AMANCIO 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." 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor Ala Ide Ribeiro da Silva, Meritíssimo Juiz de Direito Titular desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e 
Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5001599-60.2012.8.27.2710  - Chave n°  224949895114, figurando como autor o 
Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado MARCOS SANTOS LOPES, brasileiro, solteiro, auxiliar de 
enfermagem, natural de Imperatriz/MA, nascido aps 12/10/1982, filho de Raimundo Pantaleão Lopes e de Vera Lúcia Santos 
Lopes, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme Cota Ministerial lançada no evento 54. Referido acusado encontra-se 
denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do  artigo 155, caput, e art. 171, caput, c/c art. 69, do Código Penal. O 
presente Edital tem a finalidade de intimar a consulente REGINA CÉLIA NOBRE LOPES, inscrita na OAB-MA 4.668, com 
escritório profissional na cidade de Imperatriz-MA, á Rua 15 de Novembro n° 350, Bairro Beira Rio, para no prazo de 10 (dez) 
dias, processar cadastro junto ao sistema E-proc a fim de receber as intimações e notificações necessárias, uma vez, que sem o 
respectivo cadastro fica prejudicada a intimação da mesma dos atos processuais necessários ao bom andamento do feito, sob 
pena de restar doravante prejudicada a sua atuação nos autos em tela, bem como, para manifestar acerca do conteúdo dos 
eventos 54/55 e 58/59. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, 07 de Dezembro de 
2021. Elaborado por mim, Maria Clara Santos Silva, Estagiária, matrícula 362732. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0001821-69.2019.8.27.2710 – 
Chave  165046350719, figurando como acusado JACKSON VIEIRA AMORIM, brasileiro, união estável, fabricante de manilha, 
nascido aos 27/02/1990, natural de Augustinópolis – TO, filho de João Alves de Amorim e Maria Juraci Vieira de Melo, portador 
do RG nº 1.143.084 SSP/TO, inscrito no CPF nº 044.422.581-12, residente na Rua São João, nº 04, bairro Centro, 
Augustinópolis – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão acostada no evento 10. Referido acusado 
encontra-se denunciado nas sanções do artigo 147 do Código Penal c/c a Lei nº 11.340/2006, para no prazo de 10 (dez) dias 
(artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o 
Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na 
resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documentos e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo 
suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados e especialmente ao 
acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na forma da lei. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 07/12/2021. Elaborado por mim, Maria Clara Santos Silva, matrícula 
362732.                      
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN RIBEIERO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Serventia Criminal tramita os autos da ação penal nº 0001918-69.2019.8.27.2710 – 
Chave  540528318219, figurando como acusado MARCOS DOS SANTOS DA CONCEIÇÃO, brasileiro, união estável, ajudante 
geral, nascido aos 23/09/1994, natural de Augustinópolis – TO, filho de Cecília Amorim dos Santos e Francisco da Conceição, 
portador do RG nº 04115752010-1, inscrito no CPF nº 702.403.641-98, residente na Rua João Lopes Pereira, nº 817, bairro São 
Pedro, Praia Norte – TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão acostada no evento 10. Referido acusado 
encontra-se denunciado nas sanções do artigo art. 147 do Código Penal c/c art. 129, § 9° do Código Penal c/c Lei nº c/c a Lei 
11.340/2006 (Lei Maria da Penha), para no prazo de 10 (dez) dias (artigo 396, do Código de Processo Penal), responder à 
acusação, por escrito, nos autos epigrafados, que lhe move o Ministério Público do Estado do Tocantins, nomeado Defensor 
Público (artigo 396-A, § 2º, do Código de Processo Penal). Na resposta, poderá o acusado apresentar preliminares e alegar tudo 
que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, no 
máximo de 05 (cinco), qualificando-as e requerendo suas intimações, quando necessário. E para que chegue ao conhecimento 
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de todos os interessados e especialmente ao acusado, é expedido o presente edital que será publicado no lugar de costume na 
forma da lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos 07/12/2021. Elaborado por 
mim, Maria Clara Santos Silva, matrícula 362732. 
 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito, titular da 2ª Escrivania da Comarca de Augustinópolis-TO, na forma da 
lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia 
Criminal os autos da ação penal nº 00034196320168272710, figurando como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins 
e como acusado RAIMUNDO NONATO CARDOSO, brasileiro, união estável, lavrador, nascido aos 23/09/1986, natural de 
Esperantina-TO, filho de Conceição Cardoso Sousa, portador  do CPF nº 031.093.541-52, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 8. Referido acusado encontra-se denunciado nestes 
autos, como incurso nas sanções do art. 217- A c/c art. 71, ambos do Código Penal. E como não tenha sido possível intimá-lo 
pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a 
comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 02/02/2022 13:30:00, a fim de participar da audiência 
de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme disciplina a nova 
sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela 
Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, aos sete dias do 
mês de dezembro de dois mil e vinte um (07/12/2021). Elaborado por mim, Dhanielli Moita Morais, Servidora de Secretaria, 
matrícula nº 358323. 
 

2ªvara  cível de família e sucessões 
Editais de publicações de sentenças de interdição 

EDITAL 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declaradas as INTERDIÇÕES DOS SENHOR(A)S ABAIXO RELACIONADOS, portadores de deficiência mental, incapazes de 
reger sua própria vida, sendo-lhes nomeados CURADORES os(as) Senhores(as) conforme relação abaixo, respectivamente, 
AÇÕES DE INTERDIÇÃO e CURATELA. 
RELAÇÃO DE CURATELADOS E CURADORES: 

 
 
 
  

PROCESSO CURADOR INTERDITADO   

0002399-
66.2018.8.27.2710 

FRANCISCO JOSE CARDOSO JOSUE TEIXEIRA CARDOSO   

0001587-
92.2016.8.27.2710 

MARIA DA LUZ FERREIRA DOS SANTOS 
IVANETE SANTOS FERNANDES DA 
SILVA 

  

0004233-
07.2018.8.27.2710 

DOMINGOS DA SILVA COSTA MANOEL COSTA DA CRUZ   

0004223-
60.2018.8.27.2710 

MARLENE NOLETO MARIA RAIMUNDA NOLETO LOPES   

0003745-
23.2016.8.27.2710 

AMANDINO DE SOUSA CAMPOS ANTONIO DAS NEVES CAMPOS   

0003026-
70.2018.8.27.2710 

MARIA DA CRUZ RODRIGUES VELOSO 
FERREIRA 

CAIO RODRIGUES FERREIRA   

0002657-
76.2018.8.27.2710 

MARIA DO CARMO MOTA DA SILVA ANTONIO MANOEL MOTA   

0002433-
41.2018.8.27.2710 

FRANCISCO FEITOZA SILVA CLEANE FEITOSA DA SILVA   

0000036-
09.2018.8.27.2710 

MURILO FERREIRA DA ROCHA MURILO FERREIRA DA ROCHA FILHO   

0004468-
71.2018.8.27.2710 

ELISA ALVES DE ALMEIDA ALEXSANDRO ALVES DE ALMEIDA   

0003188-
02.2017.8.27.2710 

CLEUDIMAR BARBOSA ANTONIO BARBOSA   
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 A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 29 dias do mês de 
outubro de 2021. Eu, Neide Maria dos Santos, que digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL COLETIVO DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi 
declaradas as INTERDIÇÕES DOS SENHOR(A)S ABAIXO RELACIONADOS, portadores de deficiência mental, incapazes de 
reger sua própria vida, sendo-lhes nomeados CURADORES os(as) Senhores(as) conforme relação abaixo, respectivamente, 
AÇÕES DE INTERDIÇÃO e CURATELA. 
RELAÇÃO DE CURATELADOS E CURADORES: 

PROCESSO CURADOR INTERDITADO CPF 

 0004908-67.2018.8.27.2710 
JOSEMARIA DA SILVA 
CONCEICAO 

WAGNO DA SILVA CONCEICAO 
036.739.291-
78 

0000339-62.2014.8.27.2710 DAMIÃO DOS SANTOS E SILVA MARIA DO AMPARO SANTOS DA SILVA 
034.432.551-
24 

5001385-69.2012.8.27.2710    ALDA PEREIRA CASTRO FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO 
904.041.731-
87 

0006091-05.2020.8.27.2710 
    

VANDEGLAUCIA SOARES DE 
MELO 

LOURIVAL SOARES TORRES 
910.194.601-
30 

5001382-17.2012.8.27.2710    
MANOEL SARAIVA DA 
CONCEIÇÃO 

JOSÉ CARLOS SARAIVA DA 
CONCEIÇÃO 

018.265.531-
85 

A curatela é por tempo indeterminado e tem a finalidade de reger os interditandos em todos os atos de sua vida civil. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, o presente Edital será publicado por três (03) vezes no Diário da Justiça, com intervalo de dez 
(10) dias e afixado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Augustinópolis-TO, aos 06 dias do mês de 
dezembro de 2021. Eu, Pociane Batista dos Santos, que digitei.JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JÚRI Nº 0000765-21.2021.8.27.2713 TO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: PAULO 
HENRIQUE GOMES COUTINHO RÉU: DOUGLAS SOUZA QUEIROZ EDITAL Nº 4268848 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 
(QUINZE) DIAS JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e 
Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio 
deste edital CITA o acusado DOUGLAS SOUZA QUEIROZ, vulgo “CHIMBINHA”, brasileiro, união estável, vaqueiro, nascido em 
16.03.1995 em Arapoema/TO, RG: 1.284.246 SSP/TO, filho de Sebastião Bento de Queiroz e de Maria de Jesus Souza 
Coutinho, nos autos de ação penal nº 0000765-21.2021.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme 
certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 
dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não 
comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os 
autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de 
todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 
06 de dezembro de 2021. Eu, (Luana Marques de Oliveira), estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

2ª vara cível 

Boletins de expediente 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 068/2021 
Fica a parte exeqüente/requerente, através de seu advogado, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações 
conforme o Provimento 02/11 da CGJ-TO).  
1. AUTOS nº. 00041585120218272713 
CARTA PRECATÓRIA 
EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A 
ADVOGADO: Drª Isabela Leite Nogueira, OAB/MG 131.149 
EXECUTADO: GERALDO AVILINO DA SILVA - ME 
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INTIMAÇÃO: INTIMO a parte autora, para, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar o recolhimento/complementação das CUSTAS 
PROCESSUAIS/TAXA JUDICIÁRIA, calculadas na tela inicial do processo, onde os dajs serão gerados, sob pena de 
cancelamento da distribuição com as devidas baixas/devolução da presente carta precatória sem o devido cumprimento. 
 
BOLETIM DE EXPEDIENTE Nº 018/2021 
Fica a parte executada, intimada dos atos processuais abaixo relacionados: (Intimações conforme o Provimento 02/11 da CGJ-
TO).  
1. AUTOS nº. 0006762-53.2019.8.27.2713 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 
EXEQUENTE: JOSE VIEIRA DINIZ 
EXECUTADO: DORVALINO BRAZ DE GODOI 
INTIMAÇÃO: “Fica o executado intimado, para em 05 (cinco) dias se manifestar acerca do bloqueio SISBAJUD efetivado no 
evento 73, nos moldes do §3º do artigo 854 do Código de Processo Civil, salientado que em sua inércia, os valores serão 
automaticamente convertidos em penhora.” 
 

DIANÓPOLIS 
Diretoria do foro 

Portaria Nº 2901/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 30 de novembro de 2021.  
Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JR., MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, usando 
das atribuições que lhe compete, etc...CONISIDERANDO a Decisão/Ofício nº 3214 / 2021 - CGJUS/ASJCGJUS, 
evento 4021035.RESOLVE:REVOGAR a Portaria Nº 211/2020 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 11 de fevereiro de 2020, 
evento 3017030.Publique-se. Cumpra-se. 
João Alberto Mendes Bezerra Júnior 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
 
Portaria Nº 2779/2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 16 de novembro de 2021 
Doutor JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, 
usando das atribuições que lhe compete, etc... 
CONSIDERANDO a desinstalação da Comarca de Almas e sua anexação à Comarca de Dianópolis, de acordo com o processo 
SEI nº 21.0.000006855-9; 
CONSIDERANDO a Representação da Senhora ANA PAULA DE ARAÚJO KOERNER, em face do Senhor E. F. C., titular do 
Cartório do Registro de Imóveis, Pessoa Jurídica, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Município de Porto 
Alegre do Tocantins -TO, para apuração de suposta infração disciplinar do delegatário; 
CONSIDERANDO que consoante à organização judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os serviços 
judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor do Foro, à 
luz do art. 42, inciso I, u, da Lei Complementar Estadual nº 10/96; 
CONSIDERANDO a Decisão nº 2289/2021 - PRESIDÊNCIA - DF ALMAS (3742526) que determinou a abertura de Sindicância 
Administrativa, a fim de adotar medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados na Representação. 
CONSIDERANDO o Requerimento dos servidores ora designados pela Portaria nº 2028/2021 (3873361), manifestaram pela 
desistência de compor a comissão, justificando acúmulo de serviços, férias e substituições de servidores, quantidade de 
assentamentos rurais e distritos judiciários que integram a comarca, além da complexidade da matéria e sugeriram a designação 
da Comissão Especial da Corregedoria para atuar no presente caso; 
CONSIDERANDO o deferimento da Douta Corregedora Geral de Justiça deste Estado a atuação da Comissão Permanente de 
Processo Administrativo Disciplinar, instituída pela Corregedoria, Portaria nº 757/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 28 de março de 
2021, publicada no diário da Justiça nº 4933 de 5/4/2021, ante as justificativas apresentadas pelo Juiz Corregedor Permanente 
da Comarca. 
RESOLVE:  
Art. 1º Determinar a abertura de Sindicância Administrativa, a fim de adotar as medidas cabíveis à apuração dos fatos narrados nos eventos 
inicias. 
A Comissão Sindicante será composta pelos servidores: 
Silma Pereira de Sousa Oster – Escrivã Judicial - Matrícula nº 89922 – Presidente da Comissão; 
Thiago Gomes Vieira– Contador/Distribuidor - Matrícula nº 352628 - Membro; 
Luciane Rodrigues do Prado Faria - Técnico Judiciário - Matrícula nº 167441 - Membro; 
Aurécio Barbosa Feitosa - Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 252945 - Suplente. 
Parágrafo único. O suplente atuará nas hipóteses de impedimento ou suspeição de qualquer dos membros da Comissão Permanente de 
Sindicância.  
Art. 2º O prazo para regular instrução será de trinta dias, admitida prorrogação por igual período, sob motivação, para garantir o 
esclarecimento dos fatos e o pleno exercício da defesa. 
Publique-se. Cumpra-se. 

JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JÚNIOR 
Juiz de Direito - Diretor do Foro 
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GUARAÍ 
1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
  
O Doutor Fabio Costa Gonzaga, Juiz da Vara Criminal da Comarca de Guaraí -Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ 
SABER a todos os que o presente Edital com prazo de 15(quinze) dias, virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais, um processo crime que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move contra o Acusado 
 abaixo qualificado estando atualmente em local incerto e não sabido, E, como este se encontra em lugar incerto e não sabido, 
fica CITADO PELO PRESENTE, nos termos da r. Denúncia nela constante, para que, no prazo de 10(dez) dias, ofereça por 
escrito, resposta à acusação materializada na inicial, conforme disposto no art. 396-A, do Código de Processo Penal. AÇÃO 
PENAL N°.0003213-40.2021.8.27.2721 Incidência Penal: Art. art.121, § 2º, Inc. IV do Código Penal. Autor da denúncia: O 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS. ACUSADO:GABRIEL PINHEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 14/04/2002, natural de Guaraí/TO, filho de José Pinheiro da Silva e Elizângela Rodrigues da Silva, portador do RG. 
1.081.770 – SSP/TO e CPF. 003.491.141-37, residente na Av. Ceará, nº. 413, Setor Pestana, Guaraí/TO, CEP: 77.700-000, 
atualmente, encontra-se em lugar incerto e não sabido. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Guaraí, Estado do 
Tocantins, aos 30/11/2021. 
 

GURUPI 
1ª vara criminal 

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 0002921-52.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o 
acusado ANTONIO CHAVES DE SOUSA, brasileiro, nascido em 12 de fevereiro de 1.975, natural de Colméia – TO, filho de Luís 
Chaves de Sousa e Luzia Noleto da Silva, portador da carteira de identidade RG n.º 6.827.136 SSP/GO e do CPF n.º 
519.850.122-00, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 171, caput, 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 01/12/2021. Eu, Luciana Barros Acácio Nolêto, 
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 DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA e EVIDÊNCIA, processo nº 
00026804920198272722 por MUNICIPIO DE GURUPI-TO em desfavor de VICTOR NICOLAS GONÇALVES TEIXEIRA, sendo o 
presente para CITAR o requerido VICTOR NICOLAS GONÇALVES TEIXEIRA, inscrito no CPF (MF) sob o nº 03331872105 
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 30 de Novembro de 
2021. Pâmela Soares Pereira, servidor de secretaria, digitou e subscreveu. 
  

ITAGUATINS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
Autos nº 0001003-82.2017.8.27.2712 
Réu: DEJANDRO RODRIGUES SILVA 
O Doutor Herisberto e Silva Furtado Caldas, Juiz de Direito da 1ª Escrivania Criminal da Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma legal, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital fica INTIMADO o nacional DEJANDRO RODRIGUES DA SILVA, vulgo 
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“CARIOCA”, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Axixá do Tocantins/TO, nascido em 22/06/1983, filho de Luzia Rodrigues da 
Silva, residente e domiciliado na Rua 13 de Maio, s/n, em frente ao Riba Junior, Bairro Centro, município de Axixá do 
Tocantins/TO, atualmente em local incerto e não sabido, no prazo de 15 (quinze) dias, para tomar conhecimento do teor da 
respeitável SENTENÇA, proferida nos autos em epígrafe (ev. 72), e caso queira, se manifeste nos autos, cuja parte dispositiva 
segue transcrita: “Ante o exposto, nos termos do art. 61, CPP, declaro extinta a punibilidade pelo advento da prescrição, com 
fundamento nos art. 107, IV, 109, VI e 114, II, todos do CPB. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
Cumpra-se.. [...] Itaguatins, TO, 16/6/2021. HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS, Juiz de Direito”. E, para que chegue ao 
conhecimento do denunciado e que no futuro ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir este Edital, que será 
afixado no placar do edifício do Fórum local e publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Itaguatins, Estado do Tocantins, aos 06/12/2021 (seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um). 
Eu, Kessyone da Silva Aguiar, Chefe de Secretaria, o digitei e subscrevi. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2845/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 24 de novembro de 2021 
O EXCELENTÍSSIMO Senhor Juiz de Direito HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS desta Comarca de Ananás -TO, no 
uso das atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO a necessidade de se designar ”JUIZ DE PAZ "Ad hoc" para celebrar casamentos no Cartório Único de 
Riachinho-TO. 
CONSIDERANDO o disposto no Artigo 112, parágrafo 3º, da Lei Complementar n.º 35, de 14 de março de 1979, Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional. 
CONSIDERANDO  o Ofício  nº 09/2021 do Cartório Único de Riachinho/TO, evento n.4037928. a qual solicita nomeação às 
funções de Juiz de Paz "AD HOC". 
RESOLVE: 
Art. 1.º - NOMEAR por tempo indeterminado para exercer as funções de JUIZ DE PAZ "Ad hoc", a Sra ANDRESSA OLIVEIRA 
SILVA, brasileira, solteira,  portadora da cédula de identidade RG. n°1.333.977-SSP/TO, inscrita no CPF n° 066.743.141-10, 
residente e domiciliado na  Rua Antônio Figueira 27, 04Bocas, Ananás-TO, junto ao Único Cartório de Riachinho-TO. 
 Art. 3.º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se disposições em contrário. 
Art. 4.º - Encaminhe-se cópia deste ato à Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado e à Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins, para fins de sua homologação. 
Ananás-TO aos 25 de novembro de 2021.        
HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
Juiz de Direito. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

MIRACEMA 
Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de publicações de interdição 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
3° EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO (Art.755 § 3º do NCPC) 
O Dr. Marco Antonio da Silva Castro, Juiz de Direito em auxílio na Vara Cível - Escrivania de Família, Infância e Juventude e 2º 
do Cível desta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER ato dos 
quantos o presente edital virem e dele conhecimento tiverem, que na ação de Interdição n.º0000228-57.2019.8.27.2725, tendo 
como requerente GERCINA RIBEIRO CRUZ DOS SANTOS e Interditando(a) ALDENOR SOARES DOS SANTOS e que a 
sentença de ev. 63, pelo MM. Juiz de Direito foi decretada a INTERDIÇÃO de ALDENOR SOARES DOS SANTOS conforme teor 
da parte conclusiva dasentença a seguir transcrita: "...Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para decretar a curatela de 
ALDENOR SOARES DOS SANTOS, brasileiro, casado, guarda noturno municipal, filho de Raimundo Borges dos Santos e 
Raimunda Soares de Abreu, portador do RG sob nº 1.183.228, SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº 283.457.111-20, residente 
e domiciliado na Rua Dona Deuzina, nº920, Centro, Miracema do Tocantins, na forma do artigo 4º, inciso III, do Código Civil, 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e negocial.Com fundamento 
no artigo 1.775, § 3º, do Código Civil, nomeio GERCINA RIBEIRO DA CRUZ DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, portadora 
do RG sob n° 1687.907, SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 738.494.211-04, residente e domiciliado na Rua Dona Deuzina, 
nº 920, Centro, Miracema do Tocantins, para exercer a função de Curadora. Esta sentença produz efeitos desde logo (art. 1012, 
§ 1º, inciso VI, do CPC). Expeça-se o necessário. Sem custas por ser o requerente beneficiário da justiça gratuita.Transitada, 
lavre-se o competente compromisso, intimando-se a curadora ora nomeada em caráter definitivo a firmá-lo 
devidamente.Publique-se. Intimem-se. Ciência ao Ministério Público, após o trânsito em julgado, arquivem-se.Miracema – TO, 
data certificada pelo sistema. 29/10/2020 (ass)Dr. André Fernango Gigo Leme Netto - Juiz de Direito."  
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MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 17 de fevereiro de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 17 de fevereiro de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5001355-83.2012.8.27.2726 de EXECUÇÃO FISCAL em que é 
Requerente UNIÃO – FAZENDA NACIONAL (CNPJ: 38.155.222./0001-56) e Requeridos LOPES & SILVA LTDA – ME (CNPJ: 
38.134.961/0001-61) e FLORISVALDO RIBEIRO LOPES (CPF: 276.693.436-72) CDAs: 14212000319-06; 14401000014-16; 
14409001081-50; 14412001170-90; 14412001174-14; 14612000856-90; 14612000857-70; 14712000310-74. BEM(NS): Imóvel 
Urbano denominado lote n° 09, da Quadra 22, do Loteamento do Patrimônio municipal de Dois Irmãos do Tocantins-TO, com 
área de 420,00 m². Sendo que a frente mede 12,00 metros, o fundo mede 12,00 metros, lateral direita com 35,00 metros e lateral 
esquerda com 35,20 metros, dentro dos seguintes limites e confrontações: Ao Norte com o lote 08 da quadra 22; ao Sul com o 
lote 10 da quadra 22, ao leste com a Avenida Três Poderes e ao Oeste com o lote 12 da quadra 22. Benfeitorias: Imóvel murado 
em dois lados com tijolos, contendo 1 portão de ferro. Imóvel matriculado sob o nº 4.476 no 1º Ofício do Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Dois Irmãos do Tocantins/TO. (RE)AVALIAÇÃO: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), em 29 de julho de 
2021. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: 
FLORISVALDO RIBEIRO LOPES, Av. Brasil, nº 80, Centro, Dois Irmãos do Tocantins/TO – CEP: 77.685-000 ÔNUS: Consta 
Penhora nos autos de Cumprimento de Sentença nº 5000120- 57.2007.8.27.2726, em favor de Izabel Paz da Mota, em trâmite 
na 1ª Vara Cível da Comarca de Miranorte/TO; Penhora nos autos de Execução Fiscal nº 6465/09 (nº novo 5000218- 
71.2009.8.27.2726, em favor do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis – IBAMA, em trâmite na 1ª Vara 
Cível da Comarca de Miranorte/TO. Outros eventuais constantes na matrícula imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: 
R$ 104.380,59 (Cento e quatro mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e nove centavos), em 30 de julho de 2021. LEILOEIRO: 
DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será 
devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de 
adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de 
remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago 
por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de cancelamento do leilão 
será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. 
**Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente. DA 
ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva 
Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O 
arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato 
imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo 
licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à 
comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e 
custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de 
débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão 
por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do 
TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, 
mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. 
Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer 
responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos 
sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de 
conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE 
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) 
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e 
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
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momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de 
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos 
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o 
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa.  LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir 
do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os 
interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo 
por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software 
ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, 
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 
determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado os executados LOPES & SILVA LTDA – ME, na pessoa de seu 
Representante Legal e FLORISVALDO RIBEIRO LOPES e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; 
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor;  União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas 
acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código 
de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, 
consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação 
de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. Miranorte (TO), 22 de novembro de 2021. DANYLLO 
DE OLIVEIRA MAIA - LEILOEIRO e PERITO 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°:  0033333-81.2017.8.27.2729  - Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: GERALDO ALBERTO CORREA - CPF: 13422863672 
REQUERIDO: WELTON INÁCIO FERREIRA - CPF: 59860588104 
Decisão:  III – DISPOSITIVO Ante o exposto, confirmo a liminar proferida no evento 30, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 
COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO e ACOLHO PARCIALMENTE, os pedidos formulados na inicial, o que faço para DECLARAR a 
rescisão contratual, consolidando a posse do veículo apreendido em favor do autor. Condeno a parte requerida ao pagamento 
das custas e dos honorários, os quais arbitro em 10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do CPC. Interposto 
eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em seguida, remetam-se 
os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e as homenagens deste juízo. Caso contrário, sobrevindo o 
trânsito em julgado, o que deverá ser certificado nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas 
as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0035098-87.2017.8.27.2729 - Usucapião 
REQUERENTE: ANA MARIA MARTINS PEREIRA - CPF: 00497174138 
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REQUERIDO: MERCYO MATIAS DA COSTA - CPF: 97929050491 
Decisão: III- DISPOSITIVO: Ante o exposto, ACOLHO os pedidos formulados pela autora em sua inicial e, com fundamento no 
artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que 
faço para DECLARAR em favor da autora o domínio da motocicleta Yamaha YBR 125E, placa MWB0948, ano 2005, renavam nº 
875785379, cujo título lhe servirá para transcrição junto aos órgãos competentes. Condeno o requerido ao pagamento das 
despesas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do 
CPC. Interposto eventual Recurso de Apelação, INTIME-SE a parte recorrida para a apresentação de contrarrazões e, em 
seguida, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas de praxe e as homenagens deste juízo. Caso 
contrário, após o decurso do prazo recursal, OFICIE-SE ao DETRAN competente para a tomada das providências 
legais, fazendo constar a gratuidade de justiça deferida à autora. Sobrevindo o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado 
nos autos, procedam-se as baixas necessárias e arquive-se o feito, observadas as formalidades legais. Intimem-se. Cumpra-
se.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita os  autos nº  5012765-66.2011.8.27.2729, tendo como requerente 
 TERRAPALMAS – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS (ANTIGA CODETINS), em cujo feito foi requerida 
a CITAÇÃO por Edital do requerido CARLOS FERREIRA CASTELO, brasileiro, solteiro, vigilante bancário, portador do CPF nº 
913.307.181-00, RG nº  406.621 2º via SSP/TO, com endereço incerto e não sabido, para os termos da presente ação, e 
querendo, apresentar resposta no prazo legal. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital 
que será publicado na forma da lei e afixado cópia no Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO aos 24 de novembro 
de 2021 na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do 
Tocantins. Eu, Simone M C Miranda, Técnica Judiciária, que 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 00309572520178272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: WARLEY MARTINS DE SOUZA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo 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) WARLEY MARTINS DE SOUZA, conhecido por “Foquinha” brasileiro, casado, ajudante, nascido aos 22 de 
outubro de 1992, natural de Gurupi-TO, filho de Maria Suely Martins de Souza, portador do RG nº 986.700, inscrito no CPF nº 
030.048.731-25, residente e domiciliado à Quadra 409 Norte, Alameda 14, Lote 23, Palmas-TO, telefone celular 63 98423-
7268.?, 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 0030957-25.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-
se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Warley Martins de Souza, pela 
prática da conduta descrita nos artigos 155, caput (2 vezes) e 180, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, pelos 
fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no 
dia 03 de setembro de 2017, por volta das 21h30min, na Quadra 409 Norte Alameda 01, em frente ao Lote 48, o denunciado 
supracitado subtraiu para si coisa alheia móvel que se encontrava no interior do veículo GM Celta, cor preta, placa NKN – 3961, 
da vítima, JHONATAN PEREIRA BATISTA. Segundo se apurou, na data dos fatos, o denunciado teria furtado objetos, como um 
relógio e uma carteira, do interior do veículo já mencionado, sendo que alardeada pelos latidos dos cachorros, a vítima foi 
averiguar o movimento, em frente a residência de sua genitora, quando visualizou a porta do seu carro aberta e um homem 
rodeando o veículo, dispensando um objeto em um terreno próximo ao automóvel, momento em que acionou a Polícia Militar, 
sendo o acusado encontrado logo em seguida. A Polícia Militar se deslocou até a Quadra 409 Norte, onde tomaram 
conhecimento que o denunciado estaria de posse de uma moto furtada, cor vermelha, Honda, placa MVT-8134 e seria o mesmo 
autor que teria subtraído um relógio e a carteira da vítima, Jhonatan Pereira Batista, sendo recuperado apenas o relógio que o 
acusado havia dispensado próximo ao local do crime. Ocorre que durante a ocorrência os dignos Milicianos tomaram 
conhecimento que no dia 02 de setembro de 2017, por volta das 15h00, na Quadra 407 Norte, Lote 42, Alameda 04, nesta 
Capital, a adolescente, THAMIRES CRUZ OLIVEIRA, também havia sido vítima de roubo pelo ex-vizinho, o ora o denunciado. 
Noticiam-se nos autos que o denunciado, WARLEY MARTINS DE SOUZA, conhecido como “Foquinha”, que na data mencionada 
acima, o mesmo ordenou que a menor lhe entregasse o celular, colocando a mão na cintura, insinuando estar armado, momento 
em que subtraiu o celular fugindo em uma moto vermelha, com as mesmas características já descritas acima. Infere-se também 
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dos autos do Inquérito Policial que no dia 09 de julho de 2017, na Quadra 103 Sul Rua SO 11 Lote 01, nesta Capital, 
ROSEMBERG DE SOUSA FERREIRA, foi vítima de furto do seu veículo Moto CG TitanKS, placa MVT-8134, conforme (evento 
01 P FLAGRANTE 1). No caso vertente, verificou-se que o denunciado foi preso por subtrair coisa alheia móvel, das vítimas, 
JHONATAN PEREIRA BATISTA e THAMIRES CRUZ OLIVEIRA, bem como, por conduzir uma motocicleta produto oriundo de 
crime. Restou comprovada a autoria, em virtude do relato seguro e harmônico das vítimas. [...] A denúncia foi recebida em 19 de 
setembro de 2017 (evento 4). Houve citação do acusado (evento 14). Foi apresentada resposta à acusação (evento 25). 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 26/4/2021. Foi decretada a revelia do acusado. Foi ouvida a 
seguinte testemunha, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Rousemberg de Sousa Ferreira. Teve a sua moto roubada 
pelo acusado. Trabalhava em um restaurante, onde deixava a sua moto estacionada. Quando ia embora, notou que ela não se 
encontrava mais lá. A moto foi localizada e restituída. O acusado foi capturado por utilizar a moto para furtar outra pessoa. Teve 
prejuízo, pois a moto foi desmontada, pintada de preto, teve algumas peças vendidas. O Ministério Público insistiu na oitiva dos 
policiais militares. A segunda audiência ocorreu em 31/8/2021, quando foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo 
dos depoimentos as acompanha: 1. PM Manoel Lopes da Silva Junior. Não se recorda dos fatos. Não conhece o réu. 2. PM 
Diego Aphonsine de Sousa Amorim. Não recordou dos fatos nem sabe quem é o réu. O Ministério Público insistiu na oitiva de 
Jonatan, mas posteriormente desistiu (evento 108). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por 
memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 112). A defesa, por sua vez, 
em sede de alegações finais por memoriais, requereu a absolvição por ausência de provas de autoria, frisando que os bens das 
vítimas Jhonatan e Thamires não foram encontrados com o réu. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no 
mínimo legal, pela aplicação do artigo 44 ou 77 do CP, fixação do regime aberto e a concessão do direito de recorrer em 
liberdade. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 
tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Finda a 
instrução processual, concluo que não há prova suficiente acerca da autoria delitiva. Emerge autos que o réu teria sido preso em 
posse da motocicleta CG Titan KS, placa MVT-8134, que era produto de furto. A vítima Rousembarg afirmou que teve a moto 
subtraída pelo acusado, mas, aparentemente, sequer viu ele praticando o crime: Rousemberg de Sousa Ferreira. Teve a sua 
moto roubada pelo acusado. Trabalhava em um restaurante, onde deixava a sua moto estacionada. Quando ia embora, notou 
que ela não se encontrava mais lá. A moto foi localizada e restituída. O acusado foi capturado por utilizar a moto para furtar outra 
pessoa. [...] As demais testemunhas, Manoel e Diego, não se recordaram dos fatos. O réu é revel e negou a prática dos crimes 
durante o inquérito. Pois bem. O artigo 155, caput, do Código de Processo Penal, afirma que são consideradas provas aquelas 
produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, salvo as cautelares, irrepetíveis e antecipadas. Significa dizer que o 
acervo probatório proveniente do inquérito é classificado como elemento informativo, não sendo suficiente para embasar uma 
condenação se não houver confirmação em juízo. No caso em apreço, a instrução processual em nada colaborou com o pleito 
acusatório, pois a vítima Rousemberg fez um juízo de suposição sobre a autoria delitiva, afirmando que só notou a ausência da 
motocicleta quando estava saindo do restaurante. Apesar da denúncia descrever que o réu foi preso na posse do veículo, não há 
nenhuma prova acerca disto. Mesmo que houvesse, não é suficiente para configurar o crime de receptação, pois o ordenamento 
jurídico vigente não admite a responsabilidade penal objetiva, salvo pouquíssimas exceções, sendo indispensável a 
comprovação do dolo do agente. Por estes motivos, ausentes outros elementos probatórios que garantam sem sombra de 
dúvidas a autoria delitiva, entendo que deve prevalecer o princípio in dubio pro reo para absolver o réu das imputações. Este é o 
posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ART. 157, 
155, § 1º E § 4º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. 
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apenas indícios, ainda que veementes, 
não bastam para sustentar uma condenação, uma vez que a probabilidade não se traduz em certeza, e não logrando êxito a 
acusação em produzir provas seguras de que o acusado tenha praticado os fatos narrados na exordial acusatória, o denunciado 
deve ser beneficiado pelo princípio do in dubio pro reo. 2. A absolvição em casos como o presente não corresponde a uma 
declaração de inocência pura e simplesmente, e sim, que não existem provas suficientes para a sua condenação. 3. Recurso 
conhecido e não provido. (TJ/TO, AP 0001873-35.2019.8.27.2720, Rel. Des. Jocy Gomes, Gab. do Des. Ronaldo Euripedes, 
julgado em 13/04/2021) APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 155, § 4°, I, II E IV, E ART. 155, § 4º, I E IV, NA FORMA DO ARTIGO 
69 TODOS DO CÓDIGO PENAL. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO SE DEMONSTRA ROBUSTO E SUFICIENTE PARA A 
REFORMA DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO NÃO PROVIDO 1- Não é vedado ao 
Magistrado levar em consideração provas produzidas na fase de inquérito policial, desde que estas venham a ser confirmadas 
em juízo, a teor do que dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal. 2 - Sendo as provas produzidas em sede judicial 
demasiadamente frágeis para confirmar a autoria do primeiro fato descrito na denúncia, é de rigor a manutenção da absolvição 
dos apelados. 3 - Em relação ao segundo fato criminoso, fundamentando o Juiz sentenciante a absolvição do apelado Leonardo 
Maciel Franco, na ausência de provas a demonstrar a autoria a ele imputada, havendo apenas meras ilações, pois a suposta 
delação em sede policial não encontrou respaldo nos demais elementos probatórios colhidos em juízo, também não merece 
reforma a sentença neste ponto. 4- Remanescendo dúvida, é imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo, com a 
consequente absolvição. 5 - Recurso conhecido e não provido. (TJ/TO, Ap n. 00224694320188279100, 1ª Turma da 2ª Câmara 
Criminal, Rel. Des. Célia Regina, julgado em 8/11/2018) 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo improcedente a denúncia para 
absolver Warley Martins de Souza, com base no artigo 386, V e VII, do Código de Processo Penal. Sem custas. Não há bens a 
serem restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário e oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5095 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2021 26 

 

 
 

após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 03/12/2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES- Juiz de 
Direito." Palmas, aos 06/12/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e subscrevo. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00196943020168272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: ARQUEU DUMONT CARNEIRO E SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, Juiz de Direito, do Juízo 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) ARQUEU DUMONT CARNEIRO E SILVA, ?brasileiro, solteiro, desocupado, portador do RG nº 
1291557, inscrito no CPF nº 043.681.211-80, nascido aos 06/11/1994, natural de Porto Nacional-TO, filho de José do Bonfim da 
Silva Soares e de Maria Celma Soares Carneiro, 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 0019694-30.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor 
segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor 
de Arqueu Dumont Carneiro e Silva pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, pelos fatos assim 
narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do Inquérito Policial no dia 03 de junho de 2016, 
na Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, nesta Capital, o denunciado agindo com total consciência da ilicitude do fato, 
subtraiu para si, mediante escalada, um monitor com cabos VGA e um mouse de cor preta. Extrai-se da peça investigatória que 
na data acima referida, a Polícia Militar realizava patrulhamento na rua Rio de Janeiro, setor Aureny II, momento em que 
avistaram um indivíduo carregando um monitor na mão, ao realizarem abordagem do mesmo questionaram a procedência dos 
objetos, tendo o denunciado dito que os tinha comprado por R$ 5,00 (cinco reais) de uma pessoa que não conhecia, contudo, os 
Policiais constataram que o monitor continha placa de patrimônio da Prefeitura de Palmas, e ao confrontá-lo com esta 
informação, o denunciado confessou que havia furtado da Escola Municipal Aurélio Buarque de Holanda, situada na Aureny I, em 
seguida foram até o local do crime, onde encontraram a vigilante da escola que confirmou o furto dos referidos objetos da escola, 
diante disso, foi dado voz de prisão ao denunciado e feito o encaminhamento do mesmo à Delegacia de Polícia para as 
providências cabíveis. No interrogatório inserido nos autos, o denunciado relatou o modus operandi de sua conduta delitiva, em 
que narra que resolveu pular o muro da escola para furtar o monitor para trocar em droga. Por fim, ressalta-se que em sede de 
audiência de custódia a prisão em flagrante foi homologada e o Meritíssimo Senhor Juiz de Direito converteu-a em prisão em 
preventiva, em razão do acusado ter afirmado perante Autoridade Policial e em juízo a prática de 4 crimes de furto, tendo 
inclusive uma condenação por furto qualificado na Comarca de Porto Nacional. [...] A denúncia foi recebida em 16 de junho de 
2016 (evento 4). 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Arqueu Dumont Carneiro e Silva 
como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, II, Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código 
Penal. 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. 00064746220168272729; 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 também são comuns ao delito; 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 2 (anos) e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) 
dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. Não há circunstâncias agravantes. Em virtude da atenuante da confissão 
espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 1/6, ficando limitado ao mínimo legal devido ao teor da Súmula 
231 do STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." Nesta fase, 
fixo a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. Não há 
causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Arqueu Dumont Carneiro e Silva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 
(dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. 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. Substituo a pena privativa 
de liberdade por duas restritivas de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento 
mensal à CEPEMA; e b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, 
diante da vedação do artigo 77, III, do CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Não há bens a serem 
restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado para a acusação, volvam-me os 
autos conclusos para avaliar eventual prescrição da pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 02 de dezembro de 2021. LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 03/12/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei 
e subscrevo. 
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ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 50372592420138272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusados: SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA, SALMO RAIMUNDO DA SILVA e PAULO CESAR FERREIRA CAVALCANTE 
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) SALMO RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, desocupado, filho de Maria Madalena Ferreira da 
Silva, nascido aos 29/01/1995, com 18 anos, natural de Palmas-TO, residente na 607 Norte, alameda 13. lote 05, nesta Capital?, 
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 5037259-24.2013.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO Trata-se de ação 
penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Samuel Raimundo da Silva, Salmo Raimundo 
da Silva e Paulo Cesar Ferreira Cavalcante pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4°, I, II, III e IV, do Código Penal, 
pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos autos do Inquérito Policial na manhã 
do dia 22/10/2013, no endereço residencial localizado na quadra 408 Norte, Alameda 02, Casa 01, nesta Capital, os denunciados 
agindo consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, em comunhão de vontades os 
objetos constantes no laudo n° 5.782/2013, avaliados em R$ 4.994,85 (quatro mil e novecentos e noventa e quatro reais e 
oitenta e cinco centavos). Apurou-se que na data e horário do fato, os denunciados, após combinarem de cometerem um furto 
em residência, saíram da casa onde moravam e andaram por algumas quadras e ao chegarem na quadra 408 Norte avistaram a 
casa da vítima e a escolheram para dar cumprimento ao plano elaborado. A residência escolhida pelos denunciados é de 
propriedade da vítima UENDER MACEDO DE OLIVEIRA, que naquele dia e horário o morador encontrava-se ausente, tomando 
conhecimento do furto em sua casa, após uma ligação telefônica de sua prima Eliene. Samuel e Paulo subiram no hidrômetro da 
casa e pularam o muro para o lado de dentro do terreno do imóvel. Samuel trazia consigo uma “chave falsa” que utilizou para 
arrombar e retirar o miolo da porta e com isso acessaram o interior da casa. Encontraram duas mochilas e começaram a colocar 
dentro delas os objetos relacionados no laudo. Salmo foi chamado para pular o muro e ajudar no recolhimento dos objetos, o que 
foi feito. Após alguns instantes pularam o muro novamente e saíram do local, sendo que Paulo estava em uma bicicleta e saiu na 
frente de volta para onde moravam, levando uma das mochilas, enquanto que os irmãos Samuel e Salmo seguiram a pé com a 
outra mochila. Contudo, um vizinho da vítima viu quando os denunciados pularam o muro e ligou para polícia repassando 
algumas características dos meliantes, tendo policias sido acionados e se deslocaram para região onde encontraram os irmãos 
caminhando e ao serem abordados confessaram o crime e informaram onde poderia estar Paulo, o terceiro autor do crime, 
conforme denúncia do vizinho. Os policiais foram até a residência dos denunciados onde encontraram Paulo, que também 
confessou a autoria delituosa, e estava em poder dos demais pertences. [...] A denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2013 
(evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 8, 9 e 10). Foi apresentada resposta à acusação (evento 18). 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 primeira audiência ocorreu em 22/1/2014 (evento 58 - mídias no evento 244). Foram ouvidas as 
seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Marlo Soares Parente. Foram acionados via SIOP 
para dar apoio na 408 norte em virtude de um furto à residência. Havia 3 indivíduos, sendo dois a pé e um de bicicleta. 
Patrulharam nas quadras próximas e viram dois, inclusive com uma mochila preta nas costas. A testemunha passou as 
características. Na mochila tinha joias, relógio, tênis, uma pirâmide 800. Não recordou quem era. O outro estava de bicicleta. 
Ligaram para a vítima e perguntaram quais objetos foram furtados, aí bateu. Foram ao endereço que eles indicaram, para onde o 
terceiro teria ido. Chegaram na 406 e tinham mais objetos com ele. Eram da mesma vítima. Tinham vários pares de tênis. Ele 
confessou. A vítima relatou que quebraram a porta, pularam o muro. Não lembra quem foi abordado primeiro, mas os três 
praticaram o crime. Os três confessaram, disseram que furtaram para trocar em entorpecente. O crime ocorreu as 11h30min. O 
terceiro disse que não tinha nada a ver com isto, mas não lembra quem era. Os dois primeiros falaram que o terceiro participou. 
Acha que os dois primeiros são irmãos. Na residência os objetos estavam no chão, tinha muita coisa, inclusive além do furto. 
Não recordou de uma moça ir com eles à DP. 2. PM Maycon Lima. Era na parte da manhã. Foram acionados via SIOP sobre um 
furto em uma casa na 408 norte. Um deles estava em uma bicicleta, acha que era verde. Encontraram os que estavam a pé. Não 
lembrou quem era. Dois foram encontrados e eles indicaram o terceiro, que estaria numa residência. Os transeuntes tinham uma 
mochila com objetos, os mesmos narrados na rede rádio que teriam sido furtados. Um deles confessou. Um deles tinha 
passagem por 155. O terceiro estaria numa residência na 607 norte, levaram os dois. O terceiro estava lá e tinha outro rapaz lá. 
Foram encontrados objetos na casa, os quais subentende-se que eram produto de furto. Tinha pirâmide, tênis novo, os quais 
acreditaram ser de furto. A vítima não foi à casa, só à DP, onde reconheceu. Dois são irmãos, eles indicaram Sérgio como 
alguém que não tinha nada a ver, ele foi liberado. Eles entraram na casa, quebraram um pino da porta de vidro. Sérgio estava na 
residência, disse que tinha chegado de Goiás há poucos dias e não tinha conhecimento do ocorrido. Não sabe o que fariam com 
os objetos. Um cidadão chegou na DP e reconheceu o cordão de ouro, tênis, além de outra senhora para verificar os objetos, ela 
era de outra casa que foi furtada. Ela não reconheceu nada. Não tem dúvidas de que os réus estavam envolvidos, participou da 
prisão em flagrante deles. Não lembrou quem confessou. Nenhum deles negou. Eles disseram que pularam o muro e abriram a 
fechadura com uma chave de fenda e outro objeto para bater nela. Não sabe se a tranca foi arrombada. Com dois tinha uma 
mochila com objetos, com o da casa tinham outros objetos. Os dois conduziram até a residência do terceiro. Não falaram o 
motivo. 3. Eliene de Oliveira Dias. Não estava presente no dia, chegou em casa e a vizinha avisou que estavam mexendo na 
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casa de Uender. Foi por volta do meio dia. Marília contou que tinha um movimento estranho na casa dos meninos, como Uender 
é pedreiro nunca ficava em casa naquele horário. Ligou para ele e ele disse que estava almoçando na casa da sua avó. Não foi 
lá nem sabe o que foi retirado. Depois soube que levaram umas coisas dele e que a polícia já tinha ido atrás. Não sabe se algo 
foi restituído. Ela só disse que tinha alguém mexendo. Não sabe se ela viu alguém entrando ou saindo. Foi decretada a prisão 
preventiva do réu Salmo (evento 94). Na segunda audiência de instrução, a prisão foi revogada (evento 145 - mídia no evento 
245). Foi decretada a prisão preventiva dos réus Samuel e Salmo (evento 214). Na quarta audiência, a vítima foi ouvida e relatou 
o que segue (evento 288): 1. Marília da Silva Viana, vítima. Viu três rapazes estranhos debaixo de uma árvore. Em seguida, viu 
duas pessoas pulando o muro do vizinho, mas não sabe identificar porque os reconhece, e não tem como reconhecê-los, pois 
somente os viu "de relance". Não chegou a ver de perto por três rapazes. Ouviu dizer que arrombaram a porta. Não sabe 
precisar quais objetos foram subtraídos. Não se recorda das características dos rapazes que ela visualizou pulando o muro. Não 
houve escalada porque havia um padrão de energia, o muro é baixo. As demais informações prestadas vieram a conhecimento 
da declarante por meio de boatos. Na época, repassou características de vestimentas à PM. Soube das prisões e que parte dos 
objetos foram recuperados. Foi declarada a revelia de Salmo em audiência e revogada a prisão de Samuel. A quinta audiência 
ocorreu em 25/8/2021, quando foi declarada a revelia dos réus Samuel e Paulo (evento 486). Não foi requerida nenhuma 
diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da 
denúncia (evento 490). A defesa de Samuel, Paulo e Salmo requereu a absolvição. Em caso de condenação, pugnou pela 
fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da cofissão e pela imposição de regime aberto. 
Requereu a aplicação do artigo 44 do CP e a concessão do direito de recorrer em liberdade (eventos 495, 496 e 500). É, em 
síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer 
foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da demanda. Com intuito de evitar tautologia, 
realizarei uma análise para os três réus. Eventual especificidade será tratada em apartado. Finda a instrução processual, concluo 
que os réus subtraíram diversos bens da residência de Uender Macedo de Oliveira mediante concurso de pessoas, escalada e 
rompimento de obstáculo. Não reconheço a qualificadora do emprego de chave falsa, pois o relato do acusado Samuel no 
inquérito deu a entender que a suposta chave poderia ser uma de fenda, por exemplo, já que o Laudo Pericial de Constatação de 
Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP) concluiu que houve arrombamento na porta. Significa dizer 
que não houve emprego de chave falsa, pois o objeto utilizado não serviu para destravar a fechadura, mas para arrombá-la. A 
materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, do IP); 
interrogatórios dos réus no inquérito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9 e seguintes, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 
1, P_FLAGRANTE2, p. 11, do IP); Laudo Pericial de Constatação de Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, 
LAUDO/1, do IP); Laudo Pericial de Constatação/Avaliação n. 5782/2013 (evento 27, LAUDO/2, do IP); Termos de Restituição 
(evento 29 do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos 
fundamentos acima. Em que pese os réus não terem comparecido judicialmente, foram presos em situação de flagrante 
presumido, pois foram encontrados, logo depois, com os produtos do crime. Todos eles confessaram na fase investigatória 
(evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9 e seguintes, do IP) e foram reconhecidos pelas testemunhas PM Marlo Soares Parente e PM 
Maycon Lima em juízo como sendo os autores, não restando dúvidas sobre a autoria delitiva. A qualificadora do concurso de 
pessoas está comprovada através do interrogatório dos acusados, que afirmaram terem combinado de praticar o furto na manhã 
do dia 22/10/2013. Assim, entendo que está presente a unidade de desígnios e o dolo dos acusados em praticar o mesmo crime, 
unindo esforços para tanto, pois Salmo ficou do lado de fora da residência observando, enquanto os outros dois entraram. O 
rompimento de obstáculos foi comprovado através do Laudo Pericial de Constatação de Furto com Arrombamento n. 5769/2013 
(evento 27, LAUDO/1, do IP), evidenciando que os réus destruíram o miolo da fechadura da porta do quarto para conseguir 
adentrar e subtrair diversos objetos: Em relação à qualificadora da escalada, por mais que o perito tenha concluído pela 
inexistência de vestígios, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a prova indireta é plausível neste 
caso 1 . Ela estará configurada quando a entrada no local ocorrer por qualquer meio que não seja o usual, mesmo que o muro 
seja baixo ou que o agente utilize de algum suporte. Nesta caso, os réus escalaram o muro aproveitando do hidrômetro da casa, 
estando configurado o meio anormal de entrada, bem como o esforço físico incomum. É o entendimento do STJ: "[...] 
Demonstrado o ingresso do agente na residência se utilizando de via anormal e esforço incomum, superando muro de cerca de 
dois metros de altura, configurada se encontra a qualificadora da escalada. [...]" (HC 695931, Rel. Min. Joel Paciornik, julgado em 
27/9/21).  Tendo em vista que são três qualificadoras em análise, uma delas servirá para alterar os parâmetros da pena, 
enquanto as outras duas serão valoradas na primeira fase, como circunstâncias do crime, acrescendo a fração de 2/8 sobre a 
pena mínima em abstrato para cada réu. Passarei à análise individual de pontos relacionados com a dosimetria da pena. 2.1 
Samuel Raimundo da Silva Na primeira fase da dosimetria da pena, serão considerados negativamente os maus antecedentes 
do réu, com base nos autos n. 0117460- 68.2013.8.09.0117, do Estado do Goiás, cujos fatos ocorreram em 29/3/2013 e o 
trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 24/7/2018. Apesar de não ter comparecido judicialmente, o réu 
confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual fará jus à atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea 
"d", do CP. 2.2 Salmo Raimundo da Silva Apesar de não ter comparecido judicialmente, o réu confessou o delito na fase 
inquisitorial, motivo pelo qual, sendo possível, fará jus à atenuante da confissão espontânea, bem como da menoridade, 
dispostas no artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, pois nasceu em 29/1/1995 e tinha 18 (dezoito) anos à época dos fatos 
(22/10/2013). 2.3 Paulo Cesar Ferreira Cavalcante Na segunda fase da dosimetria da pena será considerada a reincidência do 
denunciado, conforme autos n. 50014546520128272722. Apesar de não ter comparecido judicialmente, o réu confessou o delito 
na fase inquisitorial, motivo pelo qual fará jus à atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. 3. 
DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar Samuel Raimundo da Silva, Salmo 
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Raimundo da Silva e Paulo Cesar Ferreira Cavalcante como incursos nas penas do artigo 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal. 
Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Samuel Raimundo da Silva 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. 0117460-68.2013.8.09.0117, do Estado do Goiás; 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 da escalada e do rompimento de obstáculo; 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 e a existência de três circunstâncias judiciais negativas, 
aplico a fração de 3/8 sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 
(catorze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes. Em virtude da atenuante da 
confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 1/6. Nesta fase, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 
(três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de 
aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Samuel Raimundo da Silva em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 
(doze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. 3.2 Salmo Raimundo da Silva 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, em virtude da escalada e do rompimento de obstáculo; 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 e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, 
aplico a fração de 2/8 sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 
(treze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes. Em virtude da atenuante da 
confissão espontânea e da menoridade, do artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 2/6. Em virtude da Súmula 231 
do STJ, a atenuação fica limitada ao mínimo da pena em abstrato 2 . Nesta fase, fixo a pena no mínimo legal de 2 (dois) anos de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. 
Fixo a pena definitiva de Salmo Raimundo da Silva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no 
mínimo legal. 3.3 Paulo Cesar Ferreira Cavalcante 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, em virtude da escalada e do rompimento de obstáculo; 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 e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 2/8 sobre a pena 
mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: 
AGRAVANTES E ATENUANTES Trata-se de réu reincidente, conforme autos n. 50014546520128272722, incidindo a agravante 
do artigo 61, I, do CP, bem como a fração de 1/6 sobre a pena-base. Em contrapartida, compenso a agravante com a atenuante 
da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. Nesta fase, mantenho a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena definitiva de Salmo Raimundo da Silva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, 
considerando reincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos em virtude da reincidência, pois entendo que a medida não é suficiente. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS 
RÉUS SAMUEL E SALMO Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum 
fixado e a primariedade dos réus, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo as penas privativas de liberdade por duas 
restritivas de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e 
b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do 
artigo 77, III, do CP. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS TRÊS RÉUS Concedo a todos o direito de recorrer em liberdade. Sem 
custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 
volvam-me conclusos os autos para análise sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 08/11/2021. LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 02/12/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e 
subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 50372592420138272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusados: SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA, SALMO RAIMUNDO DA SILVA e PAULO CESAR FERREIRA CAVALCANTE 
FINALIDADE: O juiz de Direito  LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo 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, 
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INTIMA o acusado(a) SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, padeiro, filho de Maria Madalena Ferreira da Silva e 
Cicero Raimundo Bezerra, nascido aos 22/03/1988, natural de Matões-MA, residente na 607 Norte, alameda 13, QI-14, lote 05, 
nesta Capital?, 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 5037259-24.2013.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Samuel 
Raimundo da Silva, Salmo Raimundo da Silva e Paulo Cesar Ferreira Cavalcante pela prática da conduta descrita no artigo 155, 
§ 4°, I, II, III e IV, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos 
autos do Inquérito Policial na manhã do dia 22/10/2013, no endereço residencial localizado na quadra 408 Norte, Alameda 02, 
Casa 01, nesta Capital, os denunciados agindo consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante rompimento de 
obstáculo, em comunhão de vontades os objetos constantes no laudo n° 5.782/2013, avaliados em R$ 4.994,85 (quatro mil e 
novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Apurou-se que na data e horário do fato, os denunciados, após 
combinarem de cometerem um furto em residência, saíram da casa onde moravam e andaram por algumas quadras e ao 
chegarem na quadra 408 Norte avistaram a casa da vítima e a escolheram para dar cumprimento ao plano elaborado. A 
residência escolhida pelos denunciados é de propriedade da vítima UENDER MACEDO DE OLIVEIRA, que naquele dia e horário 
o morador encontrava-se ausente, tomando conhecimento do furto em sua casa, após uma ligação telefônica de sua prima 
Eliene. Samuel e Paulo subiram no hidrômetro da casa e pularam o muro para o lado de dentro do terreno do imóvel. Samuel 
trazia consigo uma “chave falsa” que utilizou para arrombar e retirar o miolo da porta e com isso acessaram o interior da casa. 
Encontraram duas mochilas e começaram a colocar dentro delas os objetos relacionados no laudo. Salmo foi chamado para 
pular o muro e ajudar no recolhimento dos objetos, o que foi feito. Após alguns instantes pularam o muro novamente e saíram do 
local, sendo que Paulo estava em uma bicicleta e saiu na frente de volta para onde moravam, levando uma das mochilas, 
enquanto que os irmãos Samuel e Salmo seguiram a pé com a outra mochila. Contudo, um vizinho da vítima viu quando os 
denunciados pularam o muro e ligou para polícia repassando algumas características dos meliantes, tendo policias sido 
acionados e se deslocaram para região onde encontraram os irmãos caminhando e ao serem abordados confessaram o crime e 
informaram onde poderia estar Paulo, o terceiro autor do crime, conforme denúncia do vizinho. Os policiais foram até a 
residência dos denunciados onde encontraram Paulo, que também confessou a autoria delituosa, e estava em poder dos demais 
pertences. [...] A denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2013 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 8, 9 e 10). 
Foi apresentada resposta à acusação (evento 18). 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 primeira audiência ocorreu em 
22/1/2014 (evento 58 - mídias no evento 244). Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as 
acompanha: 1. PM Marlo Soares Parente. Foram acionados via SIOP para dar apoio na 408 norte em virtude de um furto à 
residência. Havia 3 indivíduos, sendo dois a pé e um de bicicleta. Patrulharam nas quadras próximas e viram dois, inclusive com 
uma mochila preta nas costas. A testemunha passou as características. Na mochila tinha joias, relógio, tênis, uma pirâmide 800. 
Não recordou quem era. O outro estava de bicicleta. Ligaram para a vítima e perguntaram quais objetos foram furtados, aí bateu. 
Foram ao endereço que eles indicaram, para onde o terceiro teria ido. Chegaram na 406 e tinham mais objetos com ele. Eram da 
mesma vítima. Tinham vários pares de tênis. Ele confessou. A vítima relatou que quebraram a porta, pularam o muro. Não 
lembra quem foi abordado primeiro, mas os três praticaram o crime. Os três confessaram, disseram que furtaram para trocar em 
entorpecente. O crime ocorreu as 11h30min. O terceiro disse que não tinha nada a ver com isto, mas não lembra quem era. Os 
dois primeiros falaram que o terceiro participou. Acha que os dois primeiros são irmãos. Na residência os objetos estavam no 
chão, tinha muita coisa, inclusive além do furto. Não recordou de uma moça ir com eles à DP. 2. PM Maycon Lima. Era na parte 
da manhã. Foram acionados via SIOP sobre um furto em uma casa na 408 norte. Um deles estava em uma bicicleta, acha que 
era verde. Encontraram os que estavam a pé. Não lembrou quem era. Dois foram encontrados e eles indicaram o terceiro, que 
estaria numa residência. Os transeuntes tinham uma mochila com objetos, os mesmos narrados na rede rádio que teriam sido 
furtados. Um deles confessou. Um deles tinha passagem por 155. O terceiro estaria numa residência na 607 norte, levaram os 
dois. O terceiro estava lá e tinha outro rapaz lá. Foram encontrados objetos na casa, os quais subentende-se que eram produto 
de furto. Tinha pirâmide, tênis novo, os quais acreditaram ser de furto. A vítima não foi à casa, só à DP, onde reconheceu. Dois 
são irmãos, eles indicaram Sérgio como alguém que não tinha nada a ver, ele foi liberado. Eles entraram na casa, quebraram um 
pino da porta de vidro. Sérgio estava na residência, disse que tinha chegado de Goiás há poucos dias e não tinha conhecimento 
do ocorrido. Não sabe o que fariam com os objetos. Um cidadão chegou na DP e reconheceu o cordão de ouro, tênis, além de 
outra senhora para verificar os objetos, ela era de outra casa que foi furtada. Ela não reconheceu nada. Não tem dúvidas de que 
os réus estavam envolvidos, participou da prisão em flagrante deles. Não lembrou quem confessou. Nenhum deles negou. Eles 
disseram que pularam o muro e abriram a fechadura com uma chave de fenda e outro objeto para bater nela. Não sabe se a 
tranca foi arrombada. Com dois tinha uma mochila com objetos, com o da casa tinham outros objetos. Os dois conduziram até a 
residência do terceiro. Não falaram o motivo. 3. Eliene de Oliveira Dias. Não estava presente no dia, chegou em casa e a vizinha 
avisou que estavam mexendo na casa de Uender. Foi por volta do meio dia. Marília contou que tinha um movimento estranho na 
casa dos meninos, como Uender é pedreiro nunca ficava em casa naquele horário. Ligou para ele e ele disse que estava 
almoçando na casa da sua avó. Não foi lá nem sabe o que foi retirado. Depois soube que levaram umas coisas dele e que a 
polícia já tinha ido atrás. Não sabe se algo foi restituído. Ela só disse que tinha alguém mexendo. Não sabe se ela viu alguém 
entrando ou saindo. Foi decretada a prisão preventiva do réu Salmo (evento 94). Na segunda audiência de instrução, a prisão foi 
revogada (evento 145 - mídia no evento 245). Foi decretada a prisão preventiva dos réus Samuel e Salmo (evento 214). Na 
quarta audiência, a vítima foi ouvida e relatou o que segue (evento 288): 1. Marília da Silva Viana, vítima. Viu três rapazes 
estranhos debaixo de uma árvore. Em seguida, viu duas pessoas pulando o muro do vizinho, mas não sabe identificar porque os 
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reconhece, e não tem como reconhecê-los, pois somente os viu "de relance". Não chegou a ver de perto por três rapazes. Ouviu 
dizer que arrombaram a porta. Não sabe precisar quais objetos foram subtraídos. Não se recorda das características dos 
rapazes que ela visualizou pulando o muro. Não houve escalada porque havia um padrão de energia, o muro é baixo. As demais 
informações prestadas vieram a conhecimento da declarante por meio de boatos. Na época, repassou características de 
vestimentas à PM. Soube das prisões e que parte dos objetos foram recuperados. Foi declarada a revelia de Salmo em 
audiência e revogada a prisão de Samuel. A quinta audiência ocorreu em 25/8/2021, quando foi declarada a revelia dos réus 
Samuel e Paulo (evento 486). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o 
Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 490). A defesa de Samuel, Paulo e Salmo requereu 
a absolvição. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante 
da cofissão e pela imposição de regime aberto. Requereu a aplicação do artigo 44 do CP e a concessão do direito de recorrer em 
liberdade (eventos 495, 496 e 500). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e 
as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da 
demanda. Com intuito de evitar tautologia, realizarei uma análise para os três réus. Eventual especificidade será tratada em 
apartado. Finda a instrução processual, concluo que os réus subtraíram diversos bens da residência de Uender Macedo de 
Oliveira mediante concurso de pessoas, escalada e rompimento de obstáculo. Não reconheço a qualificadora do emprego de 
chave falsa, pois o relato do acusado Samuel no inquérito deu a entender que a suposta chave poderia ser uma de fenda, por 
exemplo, já que o Laudo Pericial de Constatação de Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP) 
concluiu que houve arrombamento na porta. Significa dizer que não houve emprego de chave falsa, pois o objeto utilizado não 
serviu para destravar a fechadura, mas para arrombá-la. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão 
em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, do IP); interrogatórios dos réus no inquérito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9 e 
seguintes, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 11, do IP); Laudo Pericial de Constatação de 
Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP); Laudo Pericial de Constatação/Avaliação n. 5782/2013 
(evento 27, LAUDO/2, do IP); Termos de Restituição (evento 29 do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a 
responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Em que pese os réus não terem comparecido 
judicialmente, foram presos em situação de flagrante presumido, pois foram encontrados, logo depois, com os produtos do crime. 
Todos eles confessaram na fase investigatória (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9 e seguintes, do IP) e foram reconhecidos pelas 
testemunhas PM Marlo Soares Parente e PM Maycon Lima em juízo como sendo os autores, não restando dúvidas sobre a 
autoria delitiva. A qualificadora do concurso de pessoas está comprovada através do interrogatório dos acusados, que afirmaram 
terem combinado de praticar o furto na manhã do dia 22/10/2013. Assim, entendo que está presente a unidade de desígnios e o 
dolo dos acusados em praticar o mesmo crime, unindo esforços para tanto, pois Salmo ficou do lado de fora da residência 
observando, enquanto os outros dois entraram. O rompimento de obstáculos foi comprovado através do Laudo Pericial de 
Constatação de Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP), evidenciando que os réus destruíram o 
miolo da fechadura da porta do quarto para conseguir adentrar e subtrair diversos objetos: Em relação à qualificadora da 
escalada, por mais que o perito tenha concluído pela inexistência de vestígios, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 
no sentido de que a prova indireta é plausível neste caso 1 . Ela estará configurada quando a entrada no local ocorrer por 
qualquer meio que não seja o usual, mesmo que o muro seja baixo ou que o agente utilize de algum suporte. Nesta caso, os réus 
escalaram o muro aproveitando do hidrômetro da casa, estando configurado o meio anormal de entrada, bem como o esforço 
físico incomum. É o entendimento do STJ: "[...] Demonstrado o ingresso do agente na residência se utilizando de via anormal e 
esforço incomum, superando muro de cerca de dois metros de altura, configurada se encontra a qualificadora da escalada. [...]" 
(HC 695931, Rel. Min. Joel Paciornik, julgado em 27/9/21).  Tendo em vista que são três qualificadoras em análise, uma delas 
servirá para alterar os parâmetros da pena, enquanto as outras duas serão valoradas na primeira fase, como circunstâncias do 
crime, acrescendo a fração de 2/8 sobre a pena mínima em abstrato para cada réu. Passarei à análise individual de pontos 
relacionados com a dosimetria da pena. 2.1 Samuel Raimundo da Silva Na primeira fase da dosimetria da pena, serão 
considerados negativamente os maus antecedentes do réu, com base nos autos n. 0117460- 68.2013.8.09.0117, do Estado do 
Goiás, cujos fatos ocorreram em 29/3/2013 e o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 24/7/2018. Apesar de 
não ter comparecido judicialmente, o réu confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual fará jus à atenuante da 
confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. 2.2 Salmo Raimundo da Silva Apesar de não ter comparecido 
judicialmente, o réu confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual, sendo possível, fará jus à atenuante da confissão 
espontânea, bem como da menoridade, dispostas no artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, pois nasceu em 29/1/1995 e tinha 18 
(dezoito) anos à época dos fatos (22/10/2013). 2.3 Paulo Cesar Ferreira Cavalcante Na segunda fase da dosimetria da pena será 
considerada a reincidência do denunciado, conforme autos n. 50014546520128272722. Apesar de não ter comparecido 
judicialmente, o réu confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual fará jus à atenuante da confissão espontânea, do 
artigo 65, III, alínea "d", do CP. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar 
Samuel Raimundo da Silva, Salmo Raimundo da Silva e Paulo Cesar Ferreira Cavalcante como incursos nas penas do artigo 
155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Samuel 
Raimundo da Silva 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. 0117460-68.2013.8.09.0117, do Estado 
do Goiás; 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 da escalada e 
do rompimento de obstáculo; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima 
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contribuiu para a ação delitiva. Assim, considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas e a existência de 
três circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 3/8 sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) 
anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias 
agravantes. Em virtude da atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 1/6. Nesta 
fase, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE 
DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Samuel Raimundo da Silva em 2 (dois) anos e 
3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. 3.2 Salmo Raimundo da Silva 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, em virtude da escalada e do rompimento 
de obstáculo; 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 e a existência de duas circunstâncias 
judiciais negativas, aplico a fração de 2/8 sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes. Em virtude da 
atenuante da confissão espontânea e da menoridade, do artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 2/6. Em virtude da 
Súmula 231 do STJ, a atenuação fica limitada ao mínimo da pena em abstrato 2 . Nesta fase, fixo a pena no mínimo legal de 2 
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento 
ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Salmo Raimundo da Silva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor 
arbitro no mínimo legal. 3.3 Paulo Cesar Ferreira Cavalcante 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, em virtude da escalada e do rompimento de obstáculo; 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 e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 2/8 sobre a pena 
mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: 
AGRAVANTES E ATENUANTES Trata-se de réu reincidente, conforme autos n. 50014546520128272722, incidindo a agravante 
do artigo 61, I, do CP, bem como a fração de 1/6 sobre a pena-base. Em contrapartida, compenso a agravante com a atenuante 
da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. Nesta fase, mantenho a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena definitiva de Salmo Raimundo da Silva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, 
considerando reincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos em virtude da reincidência, pois entendo que a medida não é suficiente. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS 
RÉUS SAMUEL E SALMO Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum 
fixado e a primariedade dos réus, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo as penas privativas de liberdade por duas 
restritivas de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e 
b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do 
artigo 77, III, do CP. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS TRÊS RÉUS Concedo a todos o direito de recorrer em liberdade. Sem 
custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 
volvam-me conclusos os autos para análise sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 08/11/2021. LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 02/12/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e 
subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 50372592420138272729 
Juízo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusados: SAMUEL RAIMUNDO DA SILVA, SALMO RAIMUNDO DA SILVA e PAULO CESAR FERREIRA CAVALCANTE 
FINALIDADE: O juiz de Direito  LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juízo 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) PAULO CÉSAR FERREIRA CAVALCANTE, conhecido pela alcunha “ZÉ BOLACHA”, brasileiro, solteiro 
(união estável), ajudante de pedreiro, filho de Francisco de Assis Pereira Cavalcante e Iranilde Ferreira Nunes, nascido aos 
26/10/1984, na cidade de Gurupi-TO, residente na TO 050, KM 04, Chácara Jardim do Éden, sentido Taquaralto, em frente a 
empresa SÓ FILTROS,, 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 5037259-24.2013.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. 
RELATÓRIO Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Samuel 
Raimundo da Silva, Salmo Raimundo da Silva e Paulo Cesar Ferreira Cavalcante pela prática da conduta descrita no artigo 155, 
§ 4°, I, II, III e IV, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [...] Consta dos 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5095 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2021 33 

 

 
 

autos do Inquérito Policial na manhã do dia 22/10/2013, no endereço residencial localizado na quadra 408 Norte, Alameda 02, 
Casa 01, nesta Capital, os denunciados agindo consciente e voluntariamente, subtraíram para si, mediante rompimento de 
obstáculo, em comunhão de vontades os objetos constantes no laudo n° 5.782/2013, avaliados em R$ 4.994,85 (quatro mil e 
novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Apurou-se que na data e horário do fato, os denunciados, após 
combinarem de cometerem um furto em residência, saíram da casa onde moravam e andaram por algumas quadras e ao 
chegarem na quadra 408 Norte avistaram a casa da vítima e a escolheram para dar cumprimento ao plano elaborado. A 
residência escolhida pelos denunciados é de propriedade da vítima UENDER MACEDO DE OLIVEIRA, que naquele dia e horário 
o morador encontrava-se ausente, tomando conhecimento do furto em sua casa, após uma ligação telefônica de sua prima 
Eliene. Samuel e Paulo subiram no hidrômetro da casa e pularam o muro para o lado de dentro do terreno do imóvel. Samuel 
trazia consigo uma “chave falsa” que utilizou para arrombar e retirar o miolo da porta e com isso acessaram o interior da casa. 
Encontraram duas mochilas e começaram a colocar dentro delas os objetos relacionados no laudo. Salmo foi chamado para 
pular o muro e ajudar no recolhimento dos objetos, o que foi feito. Após alguns instantes pularam o muro novamente e saíram do 
local, sendo que Paulo estava em uma bicicleta e saiu na frente de volta para onde moravam, levando uma das mochilas, 
enquanto que os irmãos Samuel e Salmo seguiram a pé com a outra mochila. Contudo, um vizinho da vítima viu quando os 
denunciados pularam o muro e ligou para polícia repassando algumas características dos meliantes, tendo policias sido 
acionados e se deslocaram para região onde encontraram os irmãos caminhando e ao serem abordados confessaram o crime e 
informaram onde poderia estar Paulo, o terceiro autor do crime, conforme denúncia do vizinho. Os policiais foram até a 
residência dos denunciados onde encontraram Paulo, que também confessou a autoria delituosa, e estava em poder dos demais 
pertences. [...] A denúncia foi recebida em 7 de novembro de 2013 (evento 4). Houve citação dos acusados (eventos 8, 9 e 10). 
Foi apresentada resposta à acusação (evento 18). 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 primeira audiência ocorreu em 
22/1/2014 (evento 58 - mídias no evento 244). Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as 
acompanha: 1. PM Marlo Soares Parente. Foram acionados via SIOP para dar apoio na 408 norte em virtude de um furto à 
residência. Havia 3 indivíduos, sendo dois a pé e um de bicicleta. Patrulharam nas quadras próximas e viram dois, inclusive com 
uma mochila preta nas costas. A testemunha passou as características. Na mochila tinha joias, relógio, tênis, uma pirâmide 800. 
Não recordou quem era. O outro estava de bicicleta. Ligaram para a vítima e perguntaram quais objetos foram furtados, aí bateu. 
Foram ao endereço que eles indicaram, para onde o terceiro teria ido. Chegaram na 406 e tinham mais objetos com ele. Eram da 
mesma vítima. Tinham vários pares de tênis. Ele confessou. A vítima relatou que quebraram a porta, pularam o muro. Não 
lembra quem foi abordado primeiro, mas os três praticaram o crime. Os três confessaram, disseram que furtaram para trocar em 
entorpecente. O crime ocorreu as 11h30min. O terceiro disse que não tinha nada a ver com isto, mas não lembra quem era. Os 
dois primeiros falaram que o terceiro participou. Acha que os dois primeiros são irmãos. Na residência os objetos estavam no 
chão, tinha muita coisa, inclusive além do furto. Não recordou de uma moça ir com eles à DP. 2. PM Maycon Lima. Era na parte 
da manhã. Foram acionados via SIOP sobre um furto em uma casa na 408 norte. Um deles estava em uma bicicleta, acha que 
era verde. Encontraram os que estavam a pé. Não lembrou quem era. Dois foram encontrados e eles indicaram o terceiro, que 
estaria numa residência. Os transeuntes tinham uma mochila com objetos, os mesmos narrados na rede rádio que teriam sido 
furtados. Um deles confessou. Um deles tinha passagem por 155. O terceiro estaria numa residência na 607 norte, levaram os 
dois. O terceiro estava lá e tinha outro rapaz lá. Foram encontrados objetos na casa, os quais subentende-se que eram produto 
de furto. Tinha pirâmide, tênis novo, os quais acreditaram ser de furto. A vítima não foi à casa, só à DP, onde reconheceu. Dois 
são irmãos, eles indicaram Sérgio como alguém que não tinha nada a ver, ele foi liberado. Eles entraram na casa, quebraram um 
pino da porta de vidro. Sérgio estava na residência, disse que tinha chegado de Goiás há poucos dias e não tinha conhecimento 
do ocorrido. Não sabe o que fariam com os objetos. Um cidadão chegou na DP e reconheceu o cordão de ouro, tênis, além de 
outra senhora para verificar os objetos, ela era de outra casa que foi furtada. Ela não reconheceu nada. Não tem dúvidas de que 
os réus estavam envolvidos, participou da prisão em flagrante deles. Não lembrou quem confessou. Nenhum deles negou. Eles 
disseram que pularam o muro e abriram a fechadura com uma chave de fenda e outro objeto para bater nela. Não sabe se a 
tranca foi arrombada. Com dois tinha uma mochila com objetos, com o da casa tinham outros objetos. Os dois conduziram até a 
residência do terceiro. Não falaram o motivo. 3. Eliene de Oliveira Dias. Não estava presente no dia, chegou em casa e a vizinha 
avisou que estavam mexendo na casa de Uender. Foi por volta do meio dia. Marília contou que tinha um movimento estranho na 
casa dos meninos, como Uender é pedreiro nunca ficava em casa naquele horário. Ligou para ele e ele disse que estava 
almoçando na casa da sua avó. Não foi lá nem sabe o que foi retirado. Depois soube que levaram umas coisas dele e que a 
polícia já tinha ido atrás. Não sabe se algo foi restituído. Ela só disse que tinha alguém mexendo. Não sabe se ela viu alguém 
entrando ou saindo. Foi decretada a prisão preventiva do réu Salmo (evento 94). Na segunda audiência de instrução, a prisão foi 
revogada (evento 145 - mídia no evento 245). Foi decretada a prisão preventiva dos réus Samuel e Salmo (evento 214). Na 
quarta audiência, a vítima foi ouvida e relatou o que segue (evento 288): 1. Marília da Silva Viana, vítima. Viu três rapazes 
estranhos debaixo de uma árvore. Em seguida, viu duas pessoas pulando o muro do vizinho, mas não sabe identificar porque os 
reconhece, e não tem como reconhecê-los, pois somente os viu "de relance". Não chegou a ver de perto por três rapazes. Ouviu 
dizer que arrombaram a porta. Não sabe precisar quais objetos foram subtraídos. Não se recorda das características dos 
rapazes que ela visualizou pulando o muro. Não houve escalada porque havia um padrão de energia, o muro é baixo. As demais 
informações prestadas vieram a conhecimento da declarante por meio de boatos. Na época, repassou características de 
vestimentas à PM. Soube das prisões e que parte dos objetos foram recuperados. Foi declarada a revelia de Salmo em 
audiência e revogada a prisão de Samuel. A quinta audiência ocorreu em 25/8/2021, quando foi declarada a revelia dos réus 
Samuel e Paulo (evento 486). Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por memoriais escritos, o 
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Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 490). A defesa de Samuel, Paulo e Salmo requereu 
a absolvição. Em caso de condenação, pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante 
da cofissão e pela imposição de regime aberto. Requereu a aplicação do artigo 44 do CP e a concessão do direito de recorrer em 
liberdade (eventos 495, 496 e 500). É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO Presentes os pressupostos processuais e 
as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo ao exame do mérito da 
demanda. Com intuito de evitar tautologia, realizarei uma análise para os três réus. Eventual especificidade será tratada em 
apartado. Finda a instrução processual, concluo que os réus subtraíram diversos bens da residência de Uender Macedo de 
Oliveira mediante concurso de pessoas, escalada e rompimento de obstáculo. Não reconheço a qualificadora do emprego de 
chave falsa, pois o relato do acusado Samuel no inquérito deu a entender que a suposta chave poderia ser uma de fenda, por 
exemplo, já que o Laudo Pericial de Constatação de Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP) 
concluiu que houve arrombamento na porta. Significa dizer que não houve emprego de chave falsa, pois o objeto utilizado não 
serviu para destravar a fechadura, mas para arrombá-la. A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão 
em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, do IP); interrogatórios dos réus no inquérito (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9 e 
seguintes, do IP); Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE2, p. 11, do IP); Laudo Pericial de Constatação de 
Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP); Laudo Pericial de Constatação/Avaliação n. 5782/2013 
(evento 27, LAUDO/2, do IP); Termos de Restituição (evento 29 do IP); depoimentos prestados em juízo. A autoria e a 
responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Em que pese os réus não terem comparecido 
judicialmente, foram presos em situação de flagrante presumido, pois foram encontrados, logo depois, com os produtos do crime. 
Todos eles confessaram na fase investigatória (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 9 e seguintes, do IP) e foram reconhecidos pelas 
testemunhas PM Marlo Soares Parente e PM Maycon Lima em juízo como sendo os autores, não restando dúvidas sobre a 
autoria delitiva. A qualificadora do concurso de pessoas está comprovada através do interrogatório dos acusados, que afirmaram 
terem combinado de praticar o furto na manhã do dia 22/10/2013. Assim, entendo que está presente a unidade de desígnios e o 
dolo dos acusados em praticar o mesmo crime, unindo esforços para tanto, pois Salmo ficou do lado de fora da residência 
observando, enquanto os outros dois entraram. O rompimento de obstáculos foi comprovado através do Laudo Pericial de 
Constatação de Furto com Arrombamento n. 5769/2013 (evento 27, LAUDO/1, do IP), evidenciando que os réus destruíram o 
miolo da fechadura da porta do quarto para conseguir adentrar e subtrair diversos objetos: Em relação à qualificadora da 
escalada, por mais que o perito tenha concluído pela inexistência de vestígios, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é 
no sentido de que a prova indireta é plausível neste caso 1 . Ela estará configurada quando a entrada no local ocorrer por 
qualquer meio que não seja o usual, mesmo que o muro seja baixo ou que o agente utilize de algum suporte. Nesta caso, os réus 
escalaram o muro aproveitando do hidrômetro da casa, estando configurado o meio anormal de entrada, bem como o esforço 
físico incomum. É o entendimento do STJ: "[...] Demonstrado o ingresso do agente na residência se utilizando de via anormal e 
esforço incomum, superando muro de cerca de dois metros de altura, configurada se encontra a qualificadora da escalada. [...]" 
(HC 695931, Rel. Min. Joel Paciornik, julgado em 27/9/21).  Tendo em vista que são três qualificadoras em análise, uma delas 
servirá para alterar os parâmetros da pena, enquanto as outras duas serão valoradas na primeira fase, como circunstâncias do 
crime, acrescendo a fração de 2/8 sobre a pena mínima em abstrato para cada réu. Passarei à análise individual de pontos 
relacionados com a dosimetria da pena. 2.1 Samuel Raimundo da Silva Na primeira fase da dosimetria da pena, serão 
considerados negativamente os maus antecedentes do réu, com base nos autos n. 0117460- 68.2013.8.09.0117, do Estado do 
Goiás, cujos fatos ocorreram em 29/3/2013 e o trânsito em julgado da sentença condenatória se deu em 24/7/2018. Apesar de 
não ter comparecido judicialmente, o réu confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual fará jus à atenuante da 
confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. 2.2 Salmo Raimundo da Silva Apesar de não ter comparecido 
judicialmente, o réu confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual, sendo possível, fará jus à atenuante da confissão 
espontânea, bem como da menoridade, dispostas no artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, pois nasceu em 29/1/1995 e tinha 18 
(dezoito) anos à época dos fatos (22/10/2013). 2.3 Paulo Cesar Ferreira Cavalcante Na segunda fase da dosimetria da pena será 
considerada a reincidência do denunciado, conforme autos n. 50014546520128272722. Apesar de não ter comparecido 
judicialmente, o réu confessou o delito na fase inquisitorial, motivo pelo qual fará jus à atenuante da confissão espontânea, do 
artigo 65, III, alínea "d", do CP. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para condenar 
Samuel Raimundo da Silva, Salmo Raimundo da Silva e Paulo Cesar Ferreira Cavalcante como incursos nas penas do artigo 
155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 3.1 Samuel 
Raimundo da Silva 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. 0117460-68.2013.8.09.0117, do Estado 
do Goiás; 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 da escalada e 
do rompimento de obstáculo; 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 e a existência de 
três circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 3/8 sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) 
anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (catorze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias 
agravantes. Em virtude da atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 1/6. Nesta 
fase, fixo a pena em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE 
DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Samuel Raimundo da Silva em 2 (dois) anos e 
3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. 3.2 Salmo Raimundo da Silva a) a 
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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, em virtude da escalada e do rompimento 
de obstáculo; 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 e a existência de duas circunstâncias 
judiciais negativas, aplico a fração de 2/8 sobre a pena mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 
de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES Não há circunstâncias agravantes. Em virtude da 
atenuante da confissão espontânea e da menoridade, do artigo 65, I e III, alínea "d", do CP, atenuo a pena em 2/6. Em virtude da 
Súmula 231 do STJ, a atenuação fica limitada ao mínimo da pena em abstrato 2 . Nesta fase, fixo a pena no mínimo legal de 2 
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento 
ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Salmo Raimundo da Silva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor 
arbitro no mínimo legal. 3.3 Paulo Cesar Ferreira Cavalcante 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, em virtude da escalada e do rompimento de obstáculo; 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 e a existência de duas circunstâncias judiciais negativas, aplico a fração de 2/8 sobre a pena 
mínima em abstrato e fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. 2ª FASE: 
AGRAVANTES E ATENUANTES Trata-se de réu reincidente, conforme autos n. 50014546520128272722, incidindo a agravante 
do artigo 61, I, do CP, bem como a fração de 1/6 sobre a pena-base. Em contrapartida, compenso a agravante com a atenuante 
da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. Nesta fase, mantenho a pena em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de 
reclusão e 13 (treze) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO Não há causas de aumento ou 
diminuição. Fixo a pena definitiva de Salmo Raimundo da Silva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-
multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, 
considerando reincidência do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "b", do CP. Não substituo a pena privativa de liberdade pela 
restritiva de direitos em virtude da reincidência, pois entendo que a medida não é suficiente. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS 
RÉUS SAMUEL E SALMO Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando o quantum 
fixado e a primariedade dos réus, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo as penas privativas de liberdade por duas 
restritivas de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e 
b) prestação de serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do 
artigo 77, III, do CP. DISPOSIÇÕES COMUNS AOS TRÊS RÉUS Concedo a todos o direito de recorrer em liberdade. Sem 
custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, 
volvam-me conclusos os autos para análise sobre a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 08/11/2021. LUIZ 
ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 02/12/2021. Eu, HEITTOR VIEIRA NASCIMENTO, digitei e 
subscrevo. 
 

2ª vara da fazenda e registros públicos 
Boletins de expediente 

AUTOS Nº:  0028890-48.2021.8.27.2729   AÇÃO: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL.  REQUERENTE: LORENA COTTA DE 
QUEIROZ / ALINE FARAGO,  ADVOGADOS: ADRIANO WESLEY SILVEIRA SOARES / KALIANA SILVEIRA SOREAS 
OLIVEIRA, REQUERIDOS: UNITINS – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE TOCANTINS, DESPACHO: Analisando os autos 
verifico que o(a) representante processual da parte autora não se encontra cadastrada no Sistema E-proc. Desta feita, diante da 
obrigatoriedade do credenciamento eletrônico no Sistema E-Proc prevista no art. 2º da Lei nº 11.419/2006, intime-se via Diário 
da Justiça Eletrônico o(a) Advogado(a) da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias promover as providências que lhe são 
devidas para tanto. Em não havendo o cumprimento da providência supra, intime-se via Correio a parte autora para que 
comunique seu(ua) Advogado(a) sobre os termos do presente despacho, no mesmo prazo acima assinalado sob pena de 
extinção e arquivamento do feito. Bem como para providencia fica (m) Vossa Senhoria (s) ADRIANO WESLEY SILVEIRA 
SOARES  OAB/MG 104.738 e KALIANA SILVEIRA SOREAS OLIVEIRA  OAB/ MG 10.421 INTIMADOS (as) a efetua (em) seus 
cadastramento (s) no Sistema de Processo Eletrônico E-PROC/TJTO, para viabilizar futuras intimações. Palmas, 24 DE 
NOVEMBRO DE 2021, JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito Respondendo pela 2ª VFFRP”   
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE  CITAÇÃO   COM PRAZO  DE 30 ( TRINTA ) dias                                                                                            
O Dr. JOSÉ MARIA LIMA Juiz de Direito respondendo pela 2ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca 
de Palmas, na forma da Lei. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania, processam os autos  registrada sob o n.º  0005882-70.2020.8.27.2729 na qual figura como 
Exequente  ESTADO DO TOCANTINS  e Executado ELIZÂNGELA BARBOSA DOS SANTOS, EDSON BARBOSA DOS 
SANTOS. É O presente para CITAÇÃO  da parte ELIZÂNGELA BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, divorciada,  portadora do 
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CPF 711.671.371-91 e do RG nº 222.528 SSP/TO,estando em lugar incerto e não sabido,  do teor da presente ação, para , para 
que no prazo de 3 (três) dias úteis, efetue o pagamento da dívida (CPC, art 829, caput). EM SEGUIDA, seja a parte executada 
intimada quanto ao prazo de 15 (quinze) dias úteis para oferecimento de EMBARGOS, contados na forma do art. 231 do NCPC, 
conforme o caso (NCPC, art. 915), DÊ-SE CIÊNCIA a parte executado de que: a) em caso de integral pagamento no prazo de 03 
(três] dias úteis, a verba honorária será reduzida pela metade (NCPC, art. 827, § 1Q); b) no prazo para embargos, poderá 
requerer o pagamento de 70% (setenta por cento) do débito em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária 
e juros até 1% (um por cento), se reconhecer a dívida do exequente e comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, mais custas e honorários de advogado (NCPC, art. 916). Decorrido o prazo acima de 03 (três) dias úteis sem que 
haja o pagamento do débito pela parte executada, proceda o Oficial de Justiça, em novas diligências, munido da segunda via do 
mandado, PROCEDA de imediato à penhora de bens e a sua avaliação, LAVRANDO-SE o respectivo AUTO (NCPC, art. 829, § 
1^). Na mesma oportunidade, INTIME-SE à parte executada da PENHORA, observandose o disposto nos §§ le ao 4e do art. 841, 
do NCPC. Recaindo a penhora sobre bens imóveis (se casado for a parte executada), INTIME-SE o cônjuge, SALVO se forem 
casados em regime de separação absoluta de bens (NCPC, art. 842). Caso não seja encontrada a parte executada, 
DETERMINO que o Oficial de Justiça ARRESTE tantos bens quanto bastem para garantir a execução, observando-se as 
limitações previstas na Lei n, 8.009/90; e nos 10 (dez) dias úteis seguintes à efetivação do arresto, procure a parte executada por 
2 (duas) vezes em dias úteis distintos para intimação; não a encontrando e havendo suspeita de ocultação, poderá realizar a 
citação com hora certa, CERTIFICANDO pormenorizadamente o ocorrido (NCPC, art 830, § ls), Para hipótese de pagamento no 
prazo de 03 (três) dias úteis, sem oposição de embargos, ARBITRO os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por 
cento) sobre o valor do débito, REDUZINDO-OS pela metade (NCPC, art. 827, § 1º. E para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado 
no Placar do Fórum local, bem como será publicado no Diário da Justiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-
TO,01/12/2021. Eu,  Elizângela Alves de Barros Técnica Judiciária que o digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE (30 DIAS) 
O Dr. José Maria Lima Juiz de Direito respondendo pela 2.ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos da Comarca de 
Palmas, na forma da Lei. Faz saber a todos quantos o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento fica a 
parte requerida MARIA HELENA DOS SANTOS, brasileira, solteira, artesã, portadora do RG n° 395.354 2ª Via/ SSP/TO, inscrita 
no CPF sob o n° 234.805.991-68, estando em lugar incerto e não sabido CITADA, para os termos da presente ação e caso 
queira apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos efeitos processuais pertinentes. Ficando ciente que a 
resposta deverá ser feita diretamente no sistema eletrônico de processos no site: www.tjto.jus.br, sistema do e-proc, conforme 
autos n.º 0025178-50.2021.8.27.2729 onde poderão ser consultados os autos na íntegra. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Palmas/TO, 01 de 
dezembro  de 2021. (ass)JOSÉ MARIA LIMA.  Juiz de Direito Respondendo pela 2ª VFFRP. 
 

Diretoria do foro 
Termos de ajustamento de conduta 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Nº. 01/2021 
COMPROMISSANTE: COMISSÃO PERMANENTE DE SINDICÂNCIA 
COMPROMISSÁRIO: M. A. M. B. 
TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 
Ao 01 dia do mês de dezembro do ano de dois e vinte e um (01/12/2021), às 17h00min, na sala de reuniões da Diretoria do Foro, 
desta Comarca, formalizou a Comissão Permanente de Sindicância, nos termos do que dispõe o art. 147 e ss, da Lei nº. 
1.818/07, o presente TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – referente à conduta da servidora M. A. M. B, matrícula 
funcional, nº. 215058, ocupante do cargo de Técnico Judiciário, lotada no Setor de Correspondência desta Comarca, doravante 
denominado simplesmente de COMPROMISSÁRIA. Acompanhado pelo Advogado Dr. Kaique de Oliveira Fraz, na celebração do 
presente Termo de Ajustamento de Conduta, à vista das considerações que seguem. 
Sendo, portanto, esse o entendimento desta Comissão, é firmado e aceito o presente Termo de Ajustamento de Conduta, de 
acordo com a aceitação expressa da servidora e de acordo com os termos da Lei, sendo o presente Termo regulado pelas 
seguintes cláusulas: 
A COMPROMISSÁRIA se compromete a não reincidir nas infrações constantes no processo SEI nº 21.0.000023205-7 e a manter 
sua conduta pautada pela legalidade, moralidade na Administração Pública, verdade, pelo bem comum, pela celeridade, 
responsabilidade e eficácia de seus atos; 
A COMPROMISSÁRIA se compromete a ler o elenco de deveres e proibições a que está sujeito enquanto servidor público, 
constantes nos artigos 133 da Lei Estadual nº. 1.818/07; 
A COMPROMISSÁRIA fica ciente de que o não cumprimento das obrigações acima descritas será objeto de consideração no 
exame de novas ocorrências, no bojo de Procedimento de Sindicância e/ou Processo Disciplinar que eventualmente vier a ser 
instaurado. 
Fica estabelecido que a presente medida não têm caráter punitivo e não implica no reconhecimento, pela servidora, de 
responsabilidades que possam ser questionadas em outros níveis. 
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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 00021805920198272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado  JENIVON MEDRADO DE SOUZA , CNPJ/CPF nº 00721111190 
, 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00292242920148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada:  MARIA ILDA DOS SANTOS MIRANDA BARBOSA, CNPJ/CPF nº 
27545954149, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00292508520188272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FAVEIRA LAVAJATO LTDA CNPJ/CPF nº 13514313000100, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 002899190201882727299 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica a executada: FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS SILVA CNPJ/CPF nº 
23879254320 ,INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00385007920178272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executa da: JOSE FLEURI MAURICIO DA GLORIA ,CNPJ/CPF nº 
12561074000267,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, 16 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50020283820108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: TECAD LTDA, CNPJ/CPF nº 03869307000111, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50018805620128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FERNANDO PEREIRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 47862084187, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50068627920138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio executado: SALVADOR RODRIGUES DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 
59999314104, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50339794520138272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WILLAY AIRES BOREM ,CNPJ/CPF nº 81656106191 ,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 quant ias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de novembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50140523020128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executada : MAELY MARQUES ,CNPJ/CPF nº 03046203195,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, 12 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS  
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50044111820128272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executada : EDNA ALVES GOMES ,CNPJ/CPF nº 29491142100,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. 
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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, 12 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00283695020148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executada : JOSÉ GERALDO CELESTINO ,CNPJ/CPF nº 59354224172,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, 12 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00385007920178272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executa da: JOSE FLEURI MAURICIO DA GLORIA ,CNPJ/CPF nº 
12561074000267,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, 16 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 50310244120138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JUCINALDO ROLINS DA SILVA, CNPJ/CPF nº 01175706132, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50310122720138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ALBERTO ÁVILA SABACK, CNPJ/CPF nº 12427969591, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50296551220138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: HELIO OSMAR RIGOL DA SILVA, CNPJ/CPF nº 35367318053, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50166355120138272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MAURO DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF nº 42606225104, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo advogado.  Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50084915920118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: MILLENIUM DISTRIBUIDORA E ATACADO DE COSMETICOS E 
PERFUMARIA LTDA, CNPJ/CPF nº 08661911000171, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a 
interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação 
judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50084915920118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: MARLENE GOMES DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 28780884172, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50095265420118272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANTÔNIO FRANCISCO SOUSA MARTINS, CNPJ/CPF nº 
37573772220, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – 
TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00232082020188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executada : JOSUE VIEIRA DA COSTA,CNPJ/CPF nº 303.644.693-15, 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 quant ias 
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, darse-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, 08 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00227192220148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executada : ANTONIO COSTA DA SILVACNPJ/CPF nº 25759078372,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, 12 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00221577120188272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MARLENE MARQUES SANTOS MACIEL 72514833272 ,CNPJ/CPF nº 
16977711000150 ,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. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 18 de novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00206960620148272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: STELLA DE ABREU WALTER,CNPJ/CPF nº 69977313172,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. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 18 de novembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (TRINTA) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00168134620178272729 que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executada : IZAAC CRUZ PORTO ,CNPJ/CPF nº 00652111114,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, 12 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 Eletrônicos - e-Proc - nº 00343878720148272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado NORMA ALTINA ROSA, CNPJ/CPF nº 48529184149 INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias 
tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o 
executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00330081420148272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: GLENILSON ROCHA CNPJ/CPF nº 09281725894, INTIMADO 
para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00276552220168272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: FRANCISCO PEREIRA BARROS, CNPJ/CPF nº 93668112134, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO dos sócios coobrigado : DANNYEL FILGUEIRAS DE LIMA SILVA–
 CNPJ/CPF: 27632893806, e RAFAEL ATTANASIO CNPJ/CPF: 26851609819 por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 
00254470220158272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como para, caso queira, no prazo de 05 
(cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são 
impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO 
que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias 
para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00254470220158272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: COMPANHIA BRASILEIRA DE DIST. DE MAT. ESPORTIVO E 
SAÚDE CNPJ/CPF nº 07894147000111, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos 
respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas 
– TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00245462920188272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado GILSON NONATO DE AZEVEDO, CNPJ/CPF nº 36996432120 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação nos autos, 
dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
 Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00244955720148272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: JOAO PEREIRA DA COSTA, CNPJ/CPF nº 33251754149, 
INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar nos autos que 
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme extrato em 
anexo. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data 
certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00226140620188272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado JANAINA ARAUJO CAVALCANTI NOVAIS, CNPJ/CPF nº 
89223144434 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 00102634020148272729 que lhe 
move a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF nº 
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10816838000101 INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, 
comprovar nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, 
conforme extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer 
manifestação nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ 
Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo 
sistema. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50017572920108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: VILSOMAR CUSTODIO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
53464869172, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50019316720128272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LEONARDO ESPINDOLA DE ABREU, CNPJ/CPF nº 
87114445172, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50016550720108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: ANA LUCIA DA SILVA NASCIMENTO, CNPJ/CPF nº 
88484904172, INTIMADO para, caso queira, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Ficando o executado, INTIMADO que, transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação 
nos autos, dar-se-á início ao prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50016550720108272729, que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: BIG PAO LTDA, CNPJ/CPF nº 05374761000127, INTIMADO para, 
caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos. Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, data certificada pelo sistema. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PRAZO DE 15(QUINZE) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO e INTIMAÇÃO do executado: GILSON GAMA DOS REIS , CNPJ/CPF: 01282985108, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00537031320198272729,  que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, apresente as contrarrazões à apelação interposta nos autos da ação executiva 
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supracitada. Eu ___, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 17 de 
novembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado RAFAELLA RODRIGUES DE OLIVEIRA BRITO, CPF/CNPJ: 
00755282159 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50016958620108272729 que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20090074848, inscritas em: 13/01/2009, referentes ao TXL-FUNC, 21424.149.97951.9, inscritas em: 27/01/2006, referentes 
ao TXL-FUNC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 933,74 (novecentos e trinta e três reais e 
setenta e quatro centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 29 de novembro de 
2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: ROSIMAR ALVES DE SOUZA.  CNPJ/CPF: 33427933334, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 50003341020058272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1937/2005, inscrita em: 03/08/05, referente à 
ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 4.770,96 (quatro mil setecentos e setenta 
reais e noventa e seis centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: SEBASTIAO FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR.  CNPJ/CPF: 12397601168, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5008192-82.2011.8.27.2729  que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20110002051, 
inscrita em: 9/2/2009, referente à ISS-AF, 20110002052, inscrita em: 9/2/2009, referente à ISS-AF, 20110002053, inscrita 
em: 9/2/2009, referente à ISS-AF, 20110002054, inscrita em: 9/2/2009, referente à ISS-AF, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 641.592,89 (seiscentos e quarenta e um mil quinhentos e noventa e dois 
reais e oitenta e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio: BENEDITO DOS SANTOS FILHO.  CNPJ/CPF: 12966010134, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5002757-64.2010.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20100000080, inscrita em: 
13/1/2009, referente à TXL-FUNC, 20100000082, inscrita em: 9/2/2009, referente à ISS-PD, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.754,53 (três mil setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: JOSADALIA MOREIRA DA SILVA.  CNPJ/CPF: 426.487.695-87, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002491-16.2020.8.27.2729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, 
no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190002544, inscrita em: 
06/03/2017, referente à COSIP, 20190002545, inscrita em: 06/03/2017, referente à IPTU, 20190002546, inscrita em: 
04/01/2019, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.789,87 (Seis Mil 
e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado; RENATO RAMOS DE MEDEIROS,CNPJ/CPF:  03650922665  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 50021505120108272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 21344260379029 inscrita em 
27/01/2006 referente à TXL-FUNC, 21344260379029 inscrita em 27/01/2006 referente à TXL-FUNC, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.416,21(Dois mil, quatrocentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado; Idair Camilo Duarte,CNPJ/CPF:  279.007.541-72  por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc - nº 00371563420158272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150013382 inscrita em 25/03/2015 referente à 
TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO , 20150013383 inscrita em 25/03/2015 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO ,cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 948,47 (Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta 
e Sete Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
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depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócio : IVANILDE MARQUES PACHECO,CNPJ/CPF: 30263514153 e WARLEY 
RUBENS SILVESTRE PACHECO, CNPJ/CPF: 77419189153 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00371563420158272729 que lhe 
move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-32/2012 inscrita em 16/02/2012 referente à ICMS ,cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era de R$ 90.146,77 (noventa mil cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócio : ADENIZA ALVES DOS SANTOS ,CNPJ/CPF: 014.130.511-89 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00413524220188272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL   bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180008129 inscrita em 
27/04/2018 referente à ISS-SN, 20180008130 inscrita em 31/01/2018 referente à ISS-NFSE, 20180008131 inscrita em 
31/01/2018 referente à ISS-NFSE, 20180008132 inscrita em 28/08/2018 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 
20180008133 inscrita em 28/08/2018 referente à TLS - TX LIC SANITARIA cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 90.146,77 (noventa mil cento e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócio : NEUZA EDITH CAMARGO MORAIS ,CNPJ/CPF: 28585909153 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00109441020148272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2065/2013 inscrita em 
05/09/2013 referente à ICMS ,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.209,32(um mil 
duzentos e nove reais e trinta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
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na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do sócio : MARISE DE MELO QUINTANILHA ,CNPJ/CPF: 29570050187 e empresa : 
CONVALLE - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA, CNPJ/CPF: 05704163000179 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00109441020148272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-2114/2011 inscrita em 
19/09/2011 referente à ICMS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.128,58(um mil cento 
e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do sócio : VERA LUCIA PESSOA GODOI ,CNPJ/CPF: 31000444104 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00045387020148272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130057124 inscrita em 
15/08/2013 referente à MUL.M.AMB - MULTAS - MEIO AMBIENTE, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 12.593,46 (Doze Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Seis Centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado: VALDECI ARAUJO SILVA ,CNPJ/CPF: 17731984249 por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 00213777320148272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL  bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20140002943 inscrita em 20/01/2010 referente à 
COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA, 20140002945 inscrita em 05/02/2014 referente à COSIP - COSIP - 
CONTRIB SERV ILUM PUBLICA, 20140002946 inscrita em 05/02/2014 referente à PTU - IPTU - IMP PREDIAL E TERRIT 
URBANO, 20140002948 inscrita em 03/01/2011 referente à TXS-COLIXO - TX SERV COLETA LIXO cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.062,30 (Um Mil e Sessenta e Dois Reais e Trinta Centavos)) que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado: PANAPROGRAM.COM - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS 
LTDA  ,CNPJ/CPF: 07864193000259  e sócio : SERGIO LUIZ RODRIGUES DA SILVA , CNPJ/CPF: 65220315749  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00242111520158272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-376/2014 inscrita em 
24/07/2014 referente à PROCON,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.948,40(um mil 
novecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavo) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado JOSADALIA MOREIRA DA SILVA FERRAZ  ,CNPJ/CPF: 42648769587 por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00242111520158272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20190002544 inscrita em 
06/03/2017 referente à COSIP - COSIP - CONTRIB SERV ILUM PUBLICA, 20190002545  inscrita em 06/03/2017 referente à 
IPTU, 20190002546 inscrita em 04/01/2019 referente à  IPTU REV - IPTU REVISADO cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ $ 6.789,87 (Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, 
nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 
257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue 
perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, 
que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - 
Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s): MARIZETE NERES OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 596.579.601-34, e NELSON 
NEDS SETUBAL OLIVEIRA. CNPJ/CPF: 500.336.031-20 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome 
conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0040548-45.2016.8.27.2729 que 
lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) 
Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S): 20160012379, inscrita em: 20/04/2016, referente à TLF, 20160012380, inscrita em: 
20/04/2016, referente à TLS, 20160012381, inscrita em: 20/04/2016, referente à MUL-POST, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.477,52 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e 
Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO 
curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de 
todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 6 de dezembro de 2021. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: TATIANE CARDOSO WOVEST, CPF/CNPJ: 84184370144, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
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Autos Eletrônico - e-Proc – 50370029620138272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20130025043, inscrita em: 
03/01/2011, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.173,15 (Um Mil e 
Cento e Setenta e Três Reais e Quinze Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir 
(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure 
a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: RONNY ALMEIDA CANDIDO CPF/CNPJ: 01439708100, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00094910420198272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20180016062, inscrita em: 
04/10/2018 referente ao TLF, 20180016063, inscrita em: 28/08/2018 referente ao TLS e 20180016064, inscrita em: 
27/04/2018 referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.068,53 (Cinco 
Mil e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: ARLENE LIMA CAVALCANTE, CPF/CNPJ: 26427494104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00410629520168272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160012760, inscrita em: 
22/07/2016 referente ao TLF e 20160012761, inscrita em: 20/04/2016 referente à MULTA - INFRACAO DE POSTURAS; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.473,55 (Um Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e 
Cinquenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: 
efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização 
monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 
aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será 
NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu 
_____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de dezembro de 2021. 
(AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: AGNA MARIA T NOLASCO  LTDA, CPF/CNPJ: 04505395000135, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00413090820188272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). J-4324/2018, inscrita em: 
09/07/2018, referente à MULTA APLICADA PELO PROCON; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era R$ 74.838,57(setenta e quatro mil oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5095 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2021 50 

 

 
 

Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado PEDRO NUNES SOARES  ,CNPJ/CPF: 04278755104 por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico 
- e-Proc - nº 00392253920158272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL bem como, para, no prazo de 5 (cinco) 
dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150013954 inscrita em 05/02/2014 referente à 
TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20150013955  inscrita em 25/03/2015 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO,cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 861,43 (Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e 
Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado RAIMUNDO NONATO BORGES,CNPJ/CPF: 16773144191 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00390475620168272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20160010965  inscrita em 
05/02/2014 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20160010966  inscrita em 25/03/2015 referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO,cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.546,45 (Dois Mil e Quinhentos 
e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Cinco Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado SANTOS & SOUZA COMERCIAL DE ROUPAS LTDA ,CNPJ/CPF: 
13653057000131 por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00383506420188272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 
20180006866 inscrita em 06/03/2017 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO,cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo era de R$ $ 2.024,96 (Dois Mil e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 7 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado AUGUSTO CEZAR ZACARIAS,CNPJ/CPF: 15917193134  por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00366947720158272729 que lhe move A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL bem como, para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). 20150011383  inscrita em 
 05/02/2014 referente à TLF - TX LIC FUNCIONAMENTO, 20150011384  inscrita em  25/03/2015 referente à TLF - TX LIC 
FUNCIONAMENTO, 20150011388 inscrita em  08/01/2013 referente à TLS - TX LIC SANITARIA, 20150011389 inscrita em 
 25/03/2015 referente TLS - TX LIC SANITARI, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
3.067,73 (Três Mil e Sessenta e Sete Reais e Setenta e Três Centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 7 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ANDRE RICARDO DE SOUSA OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 
69225389191, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 50002024520088272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, 
bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S) 
20080001153, inscrita em: 29/07/2006, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era 
R$ 18.800,97 ( Dezoito Mil Oitocentos e Noventa e Sete Centavos),que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 7 de dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00150475020208272729 
DENUNCIADO: JASIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado JASIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, autônomo, natural de Goiânia/GO, nascido aos 
10/07/1986, filho de João Morais Rodrigues Neto e de Maria Helena de Oliveira Rodrigues, portador do RG nº 5014420 SSP/GO, 
inscrito no CPF nº 024.569.881-75, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico acusando-o e requerendo 
a condenação nas penas do  artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, 
referente aos autos de Ação Penal n.º 00150475020208272729, e como o denunciado encontra-se atualmente em local incerto e 
não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, responder à acusação, por escrito no 
prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, oferecer documento e 
justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 
necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará o 
defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou intimado pessoalmente para qualquer 
ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao 
juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será afixado no local de 
costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 02/12/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, 
Mat. 357706 digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIARIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00068995020208272729 
DENUNCIADO: ULISSES FRANCISCO DE CAMPOS BARBOSA FILHO 
O MM Juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca 
de Palmas – TO, no uso das suas atribuições legais,na forma da Lei. DETERMINA a citação por edital com prazo de 15 (quinze) 
dias, do denunciado ULISSES FRANCISCO DE CAMPOS BARBOSA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, natural de São 
Carlos/SP, nascido aos 27/12/1967, filho de Ulisses Francisco de Campos Barbosa e de Julia Barbosa, portador do RG nº 
17354319 IIRGD SP, inscrito no CPF nº 131.124.258-98, para tomar ciência da ação penal proposta pelo Ministério Publico 
acusando-o e requerendo a condenação nas penas do  artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na modalidade do artigo 7º, I, 
da Lei nº 11.340/2006, referente aos autos de Ação Penal n.º 00068995020208272729, e como o denunciado encontra-se 
atualmente em local incerto e não sabido, fica CITADO pelo presente edital, para nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, 
responder à acusação, por escrito no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua 
defesa, oferecer documento e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessária. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 
constituir defensor, o juiz nomeará o defensor para oferecê-la. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado ou 
intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, 
não comunicar o novo endereço ao juízo (art. 367 do CPP). E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital,  
que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça. Palmas - TO, aos 02/12/2021. Eu, LUCAS VINICIUS 
PEREIRA DA SILVA, estagiário, Mat. 357706, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00050894520178272729 
Denunciado: LUCAS FERNANDO ALVES COSTA CARDOSO 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00050894520178272729 , tendo como 
Réu: LUCAS FERNANDO ALVES COSTA CARDOSO, brasileiro, vendedor, solteiro, natural de Palmas-TO, nascido aos 
30.09.1994, filho de Josa Maria da Conceição Alves da Costa, inscrito no CPF n° 042.291.521-16, como o denunciado encontra-
se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo 
final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva 
estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos 
artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal. Considerando o motivo da extinção, sem custas e 
honorários. Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de 
fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber. Fica esta sentença publicada quando 
da sua inserção no sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se virtualmente Acusação, 
Assistência da(s) vítima(s) e Defesa, bem como pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que 
couber. Providencie-se o necessário e havendo o trânsito em julgado e ultimadas as providências, arquivem-se os 
autos. Palmas, 16 de SETEMBRO de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE DIREITO” E, para que não se 
alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado no local de costume. Palmas -
TO, aos 02/12/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, ESTAGIÁRIO, digitei.Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz 
de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00084957420178272729 
Denunciado: UEVERTON DE SOUSA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00084957420178272729 , tendo como 
Réu: UEWERTON DE SOUZA, brasileiro, natural de Ourem/PA, Montador de Som, união estável, nascido aos 18/09/1987, filho 
de Maria da Conceição Souza, portador do RG n°818.782/TO inscrito no CPF n° 015.607.731-03, como o denunciado encontra-
se atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo 
final a seguir transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva 
estatal relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos 
artigos 107, IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.Considerando o motivo da extinção, sem custas e 
honorários.Havido o trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de 
fiança e comunicação junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber.Fica esta sentença publicada quando 
da sua inserção no sistema virtual.Registre-se em pasta própria para tal finalidade.Intimem-se Acusação, Assistência da 
Acusação e, pessoalmente, vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber.Providencie-se o necessário 
[inclusive recolhimento de eventual(is) mandado(s) ou carta(s) precatória(s) pendentes] e, ultimadas as providências, arquivem-
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se os autos, cientes acusação e defesa.Palmas, 11 de NOVEMBRO de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ DE 
DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e afixado 
no local de costume. Palmas -TO, aos 02/12/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, ESTAGIÁRIO, digitei.Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00166299020178272729 
Denunciado: RAFAEL CORREIA DOS SANTOS SANTANA 
O juiz de Direito Titular desta Vara Especializada no combate à Violência Domestica e Familiar contra a Mulher da Comarca de 
Palmas – TO faz saber a todos que, tramita neste Juízo o auto de Ação Penal Nº 00166299020178272729 , tendo como 
Réu: RAFAEL CORREIA DOS SANTOS SANTANA, brasileiro, natural de Jussara/GO, pedreiro, casado, nascido aos 
15/02/1990, filho de Arnaldo Correia dos Santos e de Lindinalva Correia dos Santos, como o denunciado encontra-se atualmente 
em local incerto e não sabido, fica INTIMADO pelo presente edital, da sentença proferida conforme dispositivo final a seguir 
transcrito: “(...). Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE no que diz respeito à pretensão punitiva estatal 
relacionada ao(s) fato(s) descrito(s) nestes autos, razão pela qual JULGO EXTINTO O PROCESSO com fulcro nos artigos 107, 
IV do Código Penal e 61 do Código de Processo Penal.Considerando o motivo da extinção, sem custas e honorários.Havido o 
trânsito em julgado sem alteração, fica autorizado o levantamento do eventual valor depositado a título de fiança e comunicação 
junto aos órgãos próprios de informações criminais, no que couber.Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no 
sistema virtual.Registre-se em pasta própria para tal finalidade.Intimem-se a Assistência da(s) vítima(s) e, pessoalmente, 
vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) acusado(s), no que couber.Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, 
arquivem-se os autos, cientes acusação e defesa. Palmas, 21 de outubro de 2020, ANTIÓGENES FERREIRA DE SOUZA. “JUIZ 
DE DIREITO” E, para que não se alegue ignorância, é expedido o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça e 
afixado no local de costume. Palmas -TO, aos 02/12/2021. Eu, LUCAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, estagiário, digitei.Dr. 
Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - ART. 33 LEI DE DROGAS 
Prazo: 10 (dez) dias 
Autos de Ação Penal nº 00068621720208272731   Chave n. 161176028920 
Denunciado: VALTER PEREIRA DE MELO 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 10 (dez) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal como incurso nas sanções 
do ART. 33 LEI DE DROGAS em desfavor do acusado VALTER PEREIRA DE MELO, brasileiro, casado, caminhoneiro, nascido 
em 25/05/1973, natural de Unaí/MG, filho de Raquel Pereira de Melo, inscrito no CPF 612.375.401-78 e no RG 1546584, 
residente na Rua Ermepoz, n.º 00, LT. 28, Setor Centro, na cidade de Água Fria de Goiás/GO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
fica NOTIFICADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, NOTIFICADO, ocasião em que poderá 
arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar até 5(cinco) testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias - consoante e nos termos do artigo 55 da Lei nº 
11.343/2006 , cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, 
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado 
do Tocantins, aos 06/12/2021. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 60(SESSENTA) dias 
Autos de Ação Penal: 00002709320168272731     Chave: 413873249816 
Acusado: RONILDES PEREIRA LUZ 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital com o prazo de 60 (SESSENTA) dias virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo crime em que o Ministério Público do 
Estado do Tocantins, como autor, move contra o sentenciado RONILDES PEREIRA LUZ brasileira, solteira, auxiliar de produção, 
nascida em 15.10.1991, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filha de Adão Pereira Luz e Nazaré Pereira da Silva, residente na 
Rua 13 de Maio, esquina com Rua São Raimundo Nonato, próximo a loja “Jet Print”, Setor Oeste, nesta cidade, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, 
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fica INTIMADO do inteiro teor da DECISÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, exarada nos autos epigrafados , cuja parte 
dispositiva restou assim transcrita: "Considerando que o ora denunciado cumpriu integralmente as condições pactuadas na 
proposta de suspensão condicional do processo, HOMOLOGO a suspensão do feito, aplico o artigo 89, § 5º da Lei 9.099/95 e 
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de RONILDES PEREIRA LUZ". Para conhecimento de todos é passado o presente 
edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, 
aos 06/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA-Estagiário de Direito) que digitei e subscrevi. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00155452520208272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: EDSON SOUSA FERREIRA 
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 00155452520208272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) EDSON SOUSA FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
agricultor, natural de Jaborandi/BA, nascido aos 20/11/1980, filho de Albertino Aniceto Ferreira e Edite Sousa 
Ferreira,CPF 036.577.291- 78, atualmente andarilho pelas ruas da cidade de Monte do Carmo/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 00155452520208272737,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 147 do 
Código Penal.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 07 de dezembro de 2021. Eu Lucas Lopes 
Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues – Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00079036420218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: LEANDRO CARVALHO DE SOUZA 
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 00079036420218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) LEANDRO CARVALHO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
soldador, natural de Porto Nacional/TO, nascido em 03/06/1983, filho de Maria Filomena Carvalho de Souza, CPF 
986.689.351- 00, domiciliado e residente na Rua Severino Ferreira dos Santos, 571, 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 00079036420218272737,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 
150, caput, do Código Penal.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 07 de dezembro de 2021. Eu Lucas Lopes 
Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues – Juiza de Direito. 
 

Central de execuções ficais 
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 
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nº 0001087-42.2016.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de RAFAEL CHINI, CNPJ/CPF 
nº 94571708149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença proferida no 
evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo pagamento, 
HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 do 
Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente 
inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, observando-se no caso de 
penhora via BACENJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no 
caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte executada. Caso a constrição 
recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio 
recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 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, salvo o 
eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 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 _____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. 
Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
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 0008661-48.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MANOEL MACENO DA 
LUZ, CNPJ/CPF nº 36079421100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
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, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. 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. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. Eu 
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. 
 
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 0007957-35.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de PEDRO HENRIQUE 
BERTOLDO TAVARES, CNPJ/CPF nº 00234598166, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do 
inteiro teor da r. sentença proferida no evento n.º 30 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando 
satisfeita a obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com 
fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação 
referente à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se 
as liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada.Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
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, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. 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. Porto Nacional-TO, data certificada pelo sistema. Eu 
_____, ADILENE CHAVES DOS SANTOS, que digitei e assino por determinação judicial. 
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Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 2635/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 04 de novembro de 2021 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
CONSIDERANDO o disposto pelos art.1º e 17 da Portaria Conjunta Nº 11, de 09 de abril de 2021; 
CONSIDERANDO  as informações prestadas pelas unidades judiciais da Comarca de Porto Nacional no SEI 21.0.000018401-0. 
RESOLVE: 
Art. 1° - Autorizar a prática de atos de comunicação processual por meio eletrônico nas unidades jurisdicionais desta Comarca de 
Porto Nacional, pelos seguintes servidores: 
I - 1ª Vara Cível - FLÁVIA MOREIRA DOS REIS COSTA matrícula funcional 71460. 
II - 2ª Vara Cível - RODRIGO AVELINO DE PAULA matrícula funcional 352521; KEILA LEIA RODRIGUES OLIVEIRA 
LOPES matrícula funcional 214465; DIANA MASCARENHAS SANTOS matrícula funcional 196628; ELIANE BRITO DE FRANÇA 
matrícula funcional 357989; CYNTHIA MARTINS CERQUEIRA matrícula funcional 358133 e GABRIEL COELHO COSTA 
THOMAZ SOARES matrícula funcional 355763. 
III - 3ª Vara Cível, Família, Sucessões, Infância e Juventude - BERNADETE ANTONIO DE CARVALHO matrícula 
funcional 356382 e CÉLIA MARIA CARVALHO GODINHO matrícula funcional 146942. 
IV - 1ª Vara Criminal - ROSÂNGELA ALVES DE MORAES SANTOS matrícula funcional 142170; ANDREIA NERES ALVES 
matrícula funcional 354207 e IRANIR TAVARES CERQUEIRA PIRES matrícula funcional 352519. 
V - 2ª Vara Criminal - GIANE CRISTINA DE CARVALHO matrícula funcional 224069; ELMA PEREIRA 
GOMES matrícula funcional 357105; ELIENE FERREIRA SILVA GARRIDO matrícula funcional 352223 e MAYQUELENE 
GOMES LIMA ANDRADE matrícula funcional 354396. 
VI - Juizado Especial Cível e Criminal - LEANDRO PEREIRA RODRIGUES matrícula funcional 352492 e FLÁVIA PEREIRA 
AIRES matricula funcional 352495. 
VII - Central de Execuções Fiscais - SIMONE LANGHINOTTI matrícula funcional 104376, TAUNAY THIAGO DE CARVALHO 
matricula funcional 9140068 e ZAKIO DE CERQUEIRA E SILVA matrícula funcional 174152. 
VIII - CEJUSC - SILVÂNIA GONÇALVES DE CARVALHO, matrícula funcional 139251; 
Art. 2º - Os atos de comunicação processual por meio eletrônico do qual dispõe o artigo 1º desta Portaria, correspondem aos 
dispostos e regulamentados pela Portaria Conjunta Nº 11 de 09 de abril de 2021 TJTO. 
Art. 3º - Comunique-se o teor da presente à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 4º - Esta Portaria revoga a Portaria Nº 2109/2021 - PRESIDÊNCIA/DF P NACIONAL, de 31 de agosto de 2021. 
Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

Vara de família, sucessões, infância e juventude 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0014850-42.2018.8.27.2737/TO 
AUTOR: ANNA CRISTINA PEREIRA DA SILVA 
RÉU: MIGUEL TEODORO DA SILVA EDITAL Nº 4271505 
- EDITAL DE CITAÇÃO DE MIGUEL TEODORO DA SILVA  - (PRAZO DE 20 DIAS)  
O Doutor  ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca 
de Porto Nacional, CITA o Senhor MIGUEL TEODORO DA SILVA, inscrito no CPF n. 979.024.976-49, filho de Jovecy Teodoro 
da Silva e Iracema Pereira da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, para no prazo de 03 (três) dias efetuar o 
pagamento do débito apurado referente às parcelas dos meses de fevereiro a setembro/2018, no valor de R$ 2.453,56 (dois mil 
quatrocentos e cinquenta e três reais e cinquenta e seis centavos), executados no processo de   Cumprimento de 
Sentença,  autos nº 0014850-42.2018.8.27.2737, que lhe movem : A.C.P.DA.S., representada por sua genitora KATIELLE DO 
BONFIM PEREIRA DE SOUZA,  provar que pagou, as parcelas vencidas e vincendas, ou justificar a impossibilidade de 
fazê-lo, sob pena de prisão e protesto judicial, nos termos do artigo 528 e parágrafos do CPC/2015. E para que ninguém 
possa alegar ignorância mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta 
cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu Rosana Cardoso Maia - Técnica Judiciária, 
digitei.  ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS - Juiz de Direito.                                                                            
                  
  

Editais de publicações de sentenças de interdição 
Interdição Nº 0000909-20.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: EDIVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS 
RÉU: OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS 
EDITAL Nº 3683332 
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EDITAL DE INTERDIÇÃO DE OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS- 1ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA 
de OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS AUTOS Nº:0000909-20.2021.8.27.2737 requerida por EDIVANILDE 
RODRIGUES DOS SANTOS decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . 
...POSTO ISTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE OTAVIANA RODRIGUES DOS 
SANTOS NOMEANDO-LHE  CURADOR (A) NA PESSOA DE  EDIVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS COM FULCRO 
NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA  NO CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 
92 E 93 DA LRP) . ANOTE-SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, 
SERVINDO ESTA DE MANDADO. PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 
DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO 
DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). 
FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O 
ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A 
ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, 
CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO 
E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. PORTO NACIONAL/TO, 18 DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA 
TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade de Porto Nacional, Cartório de Família, 
Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente Administrativo,digitei.HÉLVIA TÚLIA 
SANDES PEDREIRA Juíza de Direito. 

 
Interdição Nº 0000909-20.2021.8.27.2737/TO 
AUTOR: EDIVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS 
RÉU: OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS 
EDITAL Nº 3683332 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS- 2ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS AUTOS Nº:0000909-20.2021.8.27.2737 requerida por EDIVANILDE RODRIGUES 
DOS SANTOS decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE OTAVIANA RODRIGUES DOS SANTOS NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  EDIVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E 
SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA  NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-
SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. 
PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, 
AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) 
CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS 
PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). 
PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) 
INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. 
PORTO NACIONAL/TO, 18 DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que 
ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade 
de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino - Assistente 
Administrativo, digitei. HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA  Juíza de Direito. 
  
 
Interdição Nº 0010817-33.2018.8.27.2729/TO 
AUTOR: JORGIANE BARBOSA DA SILVA 
AUTOR: ELIZÂNGELA BARBOSA DE OLIVEIRA 
RÉU: JADI BERTOLINA DE OLIVEIRA 
EDITAL Nº 4178438 
EDITAL DE INTERDIÇÃO DE JADI BERTOLINA DE OLIVEIRA - 1ª PUBLICAÇÃO 
A Doutora  HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, etc...FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processando por este Juízo e Cartório os termos da Ação de  INTERDIÇÃO E CURATELA de 
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JADI BERTOLINA DE OLIVEIRA AUTOS Nº:0010817-33.2018.8.27.2729 requerida por  ELIZÂNGELA BARBOSA DE 
OLIVEIRA decretou a interdição do(a) requerido conforme se vê o final da sentença : DECISÃO . ...POSTO ISTO, JULGO 
PROCEDENTE O PEDIDO, DECRETANDO A INTERDIÇÃO DE JADI BERTOLINA DE OLIVEIRA NOMEANDO-LHE  
CURADOR (A) NA PESSOA DE  ELIZÂNGELA BARBOSA DE OLIVEIRA COM FULCRO NOS ARTIGOS 1767 E SEGUINTES 
DO CÓDIGO CIVIL. INSCREVA-SE A PRESENTE SENTENÇA NO CARTÓRIO NO CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS DO DOMICILIO DO(A) INTERDITADO(A) (ART.1184 DO CPC E ARTS 29 V, 92 E 93 DA LRP) . ANOTE-
SE A INTERDIÇÃO NO REGISTRO DE NASCIMENTO. (ART. 107 DA LRP), EM DOIS DIAS, SERVINDO ESTA DE MANDADO. 
PRESTE-SE COMPROMISSO EM LIVRO PRÓPRIO NA FORMA DO ARTIGO 1187 DO CPC. OFICIE-SE O CARTÓRIO DE 
REGISTRO CIVIL DO DOMICÍLIO DO(A) INTERDITADO(A) PARA INSCRIÇÃO DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, 
AVERBANDO-SE A SENTENÇA NO REGISTRO CIVIL DO(A) INTERDITADO(A). FALECENDO O(A) INTERDITADO(A), O(A) 
CURADOR(A) DEVERÁ COMPARECER EM CARTÓRIO, INFORMANDO O ÓBITO NO PRAZO DE CINCO DIAS, SOB AS 
PENAS DA LEI. OS PODERES DA CURATELA NÃO AUTORIZAM A ALIENAÇÃO DOS BENS DO(A) INTERDITADO(A). 
PUBLIQUE-SE NA IMPRENSA OFICIAL POR TRÊS VEZES, CONSTANDO DO EDITAL O(S) NOME(S) DO(A) 
INTERDITADO(A) E DO(A) CURADOR(A), A CAUSA DA INTERDIÇÃO E OS LIMITES DA CURATELA (ART.1.184 CPC). P.R.I. 
PORTO NACIONAL/TO, 18 DE JUNHO DE 2013. (A) HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA - JUIZA DE DIREITO". E para que 
ninguém  possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da lei. Comarca de Cidade 
de Porto Nacional, Cartório de Família, Sucessões, Infância e Juventude. Eu, Scheila Coeli Costa Colino- Assistente 
Administrativo, digitei.HÉLVIA TÚLIA SANDES PEDREIRA Juíza de Direito. 
  

TAGUATINGA 
2ª vara cível e família 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 4272064 PRAZO: 30 ( TRINTA) DIAS 
PEDIDO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO Nº 0003459-19.2020.8.27.2738/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: WILIAMAR FIRMIANO MOURA 
RÉU: MUNICIPIO DE TAGUATINGA-TO 
RÉU: TATIANE FERREIRA DE SOUSA 
FINALIDADE: CITAÇÃO da requerida TATIANE FERREIRA DE OSUZA,  residente em lugar incerto e não sabido para tomar 
conhecimento da ação, e, querendo, contestá-la no prazo de 15( quinze) dias, sob pena de revelia.DESPACHO:Diante do 
cumprimento da carta precatória nº 0000310-62.2021.8.27.2711 em relação ao genitor e a localização sem êxito da genitora 
conforme manifestação do Parquet no evento 43. CITE-SE a genitora por edital. Cumpra-se. Expeça-se o 
necessário. Taguatinga/TO, 06 de dezembro de 2021. JEAN FERNANDES BARBOSA DE CASTRO, Juiz de Direito. 
 

WANDERLÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 DIAS 
O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, MM. JUIZ DE DIREITO DA ÚNICA ESCRIVANIA CRIMINAL DESTA 
COMARCA DE WANDERLÂNDIA, ESTADO DO TOCANTINS, COM SEDE À RUA RAIMUNDO PINTO, S/N, CENTRO, NA 
FORMA DA LEI, ETC..Faz saber a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, um processo crime, Autos de Ação Penal 0001407-46.2017.827.2741, tendo como réu ANTÔNIO 
PEREIRA RAMOS, brasileiro, casado, motorista, nascido aos 23/10/1963, natural de Goiânia/GO, filho de Domingos Pereira 
Ramos e Almerinda de Santana Ramos, residente em local incerto e não sabido; sendo o presente para que fique INTIMADO, do 
inteiro teor da sentença no evento 83 a seguir transcrito; Diante de todo o exposto JULGO PROCEDENTE  a denúncia para 
CONDENAR o denunciado ANTÔNIO PEREIRA RAMOS, devidamente qualificados nos autos, nas penas do artigo 302, caput, 
do Código de Trânsito Brasileiro. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Edital, publicado no Diário da Justiça 
Estadual e cuja 2ª via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Wanderlândia, Estado 
do Tocantins, aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e vinte um (07/12/2021), lavrei o presente termo. 

Ana Martins da Rocha Silva 
Escrivã-Respondendo 

 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DEFINITIVO DE PUBLICAÇÃO DOS JURADOS E SUPLENTES PARA  O EXERCÍCIO DO ANO DE 
2022                         
O DOUTOR FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, MM. JUÍZ DE DIREITO DA COMARCA DE XAMBIOÁ, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI... FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que na 
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conformidade com o artigo 425 do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.689, ficam as pessoas abaixo relacionadas 
nomeadas definitivamente para compor o corpo de jurados da Comarca de Xambioá, para exercício de 2022: 

1. ADALBERTO NASCIMENTO PINTO, Fiscal de Arrecadação 
2. ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA, Universitária 
3. ADRIANY SOARES NASCIMENTO, universitária 
4. ADRIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, vigilante 
5. ADRIELE PEREIRA PAULO DOS SANTOS, Professora 
6. ALDENIR MARTINS CARVALHO, Téc. De Enfermagem 
7. ALINE ARAUJO MARQUES, Professora 
8. ALLINE BORGES MILHOMENS OLEGÁRIO, enfermeira 
9. ANA CAROLINE CARVALHO ROCHA, Diretora de Controle 
10. ANA ROSA ALENCAR RODRIGUES, Professora 
11. ANA ZÉLIA DE SOUSA, Professora 
12. ANDRESSA LIMA MIRANDA, Universitária 
13. ANTÔNIA MARIA DOS SANTOS SILVA, Aux. De Enfermagem 
14. BETINA MARINHO DE ANDRADE, Universitária 
15. BRENDOSN HUSLEY RIMUALDO RODRIGUES, Universitário 
16. BRUNO SILVA NASCIMENTO, Repositor de Mercadoria 
17. CAMILA FERNANDES TEIXEIRA, coordenadora administrativa 
18. CAMILA DE OLIVEIRA, comerciante 
19. CHARLES NERIS AGUIAR, Frentista 
20. CLAUDIA PEREIRA COSTA SARAIVA MATOS, chefe de caixa 
21. CICERO JOSÉ DOS SANTOS SILVA, ASG 
22. CIRZERNANDO QUIXABEIRA JUNIOR, Professor 
23. COSMO RODRIGUES DE SOUSA, Professor 
24. DALILA ALVES FERNANDES DE LUCENA, Assit. ADM Educacional 
25. DANIELA CARDOSO DE MACEDO, Universitária 
26. DÁRIO JOSÉ L. MORAIS, Universitário 
27. DÉBORA ROSANE L SILVA, universitário 
28. DELÂNDIA SOUSA DO NASCIMENTO, Professora 
29. DELMA MORAIS DE SANTANA, professora 
30. DEUSDETE ALVES PEREIRA, mecânico 
31. DEUSIVAN ANDRADE PEREIRA, Assist. ADM 
32. DEUSIVAN ANDRADE PEREIRA, Universitário 
33. DHULLY GLEICY FERREIRA PINHEIRO, Téc. De Enfermagem 
34. DOMINGOS OLIVEIRA MATOS, Aux. Biblioteca 
35. DORALICE GOMES DE SOUSA, Professora 
36. EDILEUSA RODRIGUES DE SOUSA, Professora 
37. EDILSON LOPES DA COSTA, Motorista 
38. EDINALVA AGUIAR COELHO, Universitária 
39. EDIVALDO ROCHA LEITE JÚNIOR, Professor 
40. EDUAN RODRIGUES DA COSTA, Estudante/SENAI 
41. ELBA ARAUJO DIAS, professora 
42. ELISANI MATHIAS TEIXEIRA, Bancária 
43. ELZIR AMORIM, Professora 
44. ERASMO GONÇALVES DA COSTA, Estudante/SENAI 
45. EVA PEREIRA DA SILVA, ASG 
46. FABIANA BENICIO DA SILVA, Aux. De Serviços de Saúde 
47. FABIANE MARTINS DA SILVA AZEVEDO DE SOUSA, Professora 
48. FÁBIO FERNANDES MAGALHÃES, Vigilante Noturno 
49. FABIO SOUSA SILVA, supervisor de produção 
50. FABRÍCIO HEDEM NEVES DO NASCIMENTO, Universitário 
51. FRANCISCA ANTUNES DE CARVALHO, Professora 
52. FRANCISCA ROSENILDA NASCIMENTO DA SILVA, Aux. De Enfermagem 
53. FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA, Professor 
54. GENESIS SANTOS LOPES, Professor 
55. GILLIARD FERREIRA ALMEIDA, Diretor de Receita 
56. GILDEON SOUSA CARDOSO, universitário 
57. GILMARA DE SOUSA MELO, Cuidadora 
58. GILVAN MARTINS DA SILVA, diretor 
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59. GUSTAVO FERNANDES DA SILVA, técnico em manuntenção 
60. GUSTAVO LIMA PEREIRA, universitário 
61. HAVILA MARIA SOUSA SILVA, Universitária 
62. HELEM FERNANDES MAGALHÃES, Cirurgiã Dentista 
63. HELOÍSIO BARBOSA DE SÁ, assistente administrativo 
64. HELAINE MONTEIRO, universitária 
65. IASMIM DE MATOS REBOUÇAS, Universitária 
66. IDALINA DE SOUSA MELO, Professora 
67. IDEVAN SENA LEAL, Professor 
68. IGOR BRITO BARBACENA, Universitária 
69. IOLETE DA SILVA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, professora 
70. INIMARA CARDOSO ALVES, Universitária 
71. IREMAR DA SILVA RODRIGUES, operador de maquinas 
72. IRINEIDE LIMA DE MOURA GUIMARAES, Chefe de Gabinete 
73. IRINEU DOS SANTOS FRANÇA, Motorista 
74. IVANIA RODRIGUES DOS SANTOS, Assistente Social 
75. ISABELA DA SILVA DOS SANTOS, universitária 
76. JACIANE SILVA DO NASCIMENTO, Serviços Gerais 
77. JACKSON NUNES CARVALHO, Professora 
78. JASIEL PEREIRA DA SILVA, operador de maquina pesada 
79. JOEL RODRIGUES DE SOUSA, vigilante 
80. JOÃO CARLOS CARVALHO NASCIMENTO, Assit, de Serviços de Saúde 
81. JOILSON VIEIRA DOS REIS, universitário 
82. JORÂNIA LUCIANA SANTOS, Professora 
83. JOSÉ CARLOS CORREA MILHOMEM, Motorista 
84. JOSÉ CHARLANIO MATOS SANTOS, Universitário 
85. JOSÉ FERREIRA DE FREITAS, Pedreiro 
86. JOSÉ FILHO DE SILVA QUEIROZ, Estudante/SENAI 
87. JOSÉ MARTINS FERNANDES FILHO, professor 
88. JOSIAS RODRIGUES FILHO, Auxiliar ADM 
89. JOZIVALDO DE SOUSA, Coordenador ADM 
90. JULIANA FRAZÃO, Coordenadora 
91. KEILA OLIVEIRA DOS SANTOS CAMARGO, Assist. ADM 
92. KENSILL KIOVANNI DE SOUSA, universitário 
93. LAILSON DE SOUSA MELO, Chefe de Gabinete 
94. LAIS RAMOS DOS SANTOS, ASG 
95. LAYLA SANTANA ALVES, Universitária 
96. LETÍCIA SANTOS MATOS, auxiliar administrativo 
97. LÍDIA DOS SANTOS SOUSA, Assist. ADM 
98. LINDOMAR FELIX DA SILVA, Estudante/SENAI 
99. LOUISE ALVES DA SILVA, Universitária 
100. LOURIVAL RODRIGUES LEÃO, Chefe de Dep. Mun. 
101. LUDIMILA FERNANDES LUCENA, Universitária 
102. LUDIMILA SOUSA SILVA, Chefe de Divisão de Turismo 
103. LUZIÂNIA PEREIRA FRAZÃO, Professora 
104. MADALENA COSTA MONTEIRO, Aux. Biblioteca 
105. MARCELO DIVINO GOMES DOS SANTOS, Assist. Adm 
106. MARCELO PEREIRA DE SOUSA, Estudante/SENAI 
107. MÁRCIO ALVES PEREIRA, Assist. de Manutenção 
108. MARCOS ANTONIO RIBEIRO RODRIGUES, comerciante 
109. MARCOS ANTONIO DA SILVA SANTANA, técnico mantenedor 
110. MARCOS MARTINS LEAL, Universitário 
111. MARCUS FELIPE MIRANDA COSTA, Universitário 
112. MARIA ANÁLIA FERREIRA SOARES MIRANDA, Professora 
113. MARIA ANTÔNIA MORAIS DA LUZ, Professora 
114. MARIA CARLIANE FERNANDES SANTOS, Professora 
115. MARIA CAROLINA B. DE CARVALHO, Professor 
116. MARIA CLIEDE A. SOUSA, artesã 
117. MARIA DA CONCEIÇÃO SOBRINHO MARINHO, Professora 
118. MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA DE SOUSA, Assist. ADM 
119. MARIA DO ROSÁRIO MELO MACIEL, Diretora Social 
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120. MARIA DOS PASSOS BARBOSA DOS REIS LIMA, Coordenadora 
121. MARIA ÊNIA MORAIS DE PINHO FERREIRA, Assistente ADM 
122. MARIA HELEILDA PEREIRA, Diretora ADM/Financeira 
123. MARIA IVONEIDE DOS SANTOS, Auxiliar de serviços gerais 
124. MARIA DE LOURDE ALVES LEITE, professora 
125. MARIA LUCILENE DOS SANTOS, Chefe de Biblioteca 
126. MARIA LUISA BARROSO COSTA, professora 
127. MARIA VILMA GOMES COSTA DIAS, auxiliar de serviços gerais 
128. MARIA ZILMA MARINHO RODRIGUES, Téc. De Enfermagem 
129. MARILENE ALVES DOS SANTOS, Professora 
130. MARINALVA COELHO DE MORAIS, Professora 
131. MARINÊS LOPES ARAÚJO, Téc. De Enfermagem 
132. MARLON AGUIAR FERREIRA, Professora 
133. MARTA PEREIRA DANTAS, Assist. ADM. 
134. MAURO COSTA FERREIRA, Universitário 
135. MEIRE DE OLIVEIRA LEITE, Auxiliar ADM 
136. MIGUEL ALVES PIMENTEL, Assist. Adm 
137. MIGUEL FERREIRA DA SILVA, Vigia Noturno 
138. MILENA MACIEL, Assit. ADM 
139. MIRELLY SANTANA LESSA, assistente administrativo 
140. MOZINA KAROLINE PEREIRA DO NASCIMENTO, operadora de logistiva 
141. NAIARA ALVES DA CRUZ, Téc. De Enfermagem 
142. NADIELE SILVA COUTINHO, fisioterapeuta 
143. NIVALDO DE FRANÇA DOUSA, universitário 
144. NILZA VIEIRA DOS SANTOS, professora 
145. OSIMEIRE ROCHA SILVA COUTINHO, Operadora de Caixa 
146. OSMARIANA GUEDES DOS SANTOS, Universitária 
147. OSMARINA GUEDES DOS SANTOS, Professora 
148. OSVALDINA PEREIRA DA SILVA, Professora 
149. PAULO EDSON MARTINS LIMA, Assist. ADM, 
150. PEDRO JÚNIOR CÂNDIDO, Universitário 
151. PRISCILA COSTA E SOUSA, universitário 
152. RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO, Caixa 
153. REBECA SOUSA, universitária 
154. REGIANE SILVA DE SOUSA, Assist. ADM 
155. REGINALDO LÚCIO FERREIRA, Cirurgião Dentista 
156. RENAN RESPLANDES ABREU, Assist. ADM 
157. RIELLY ENGELL MELO MACIEL LEAL, Professora 
158. RAIMUNDO NONATO PAZ DE ALMEIDA, pedreiro 
159. ROBERVAL BORGES DA SILVA, Professor 
160. ROGÉRIO TEIXEIRA VAZ, Diretor de Almoxarifado 
161. RORAIMA PAE COELHO DE SOUZA, Auxi. ADM 
162. ROSÂNGELA RIBEIRO AMÂNCIO, Professora 
163. RUDNEY SOARES SOUSA, Instrutor 
164. SAMUEL DOUGLAS ARAUJO SOUSA, Universitário 
165. SANDRA SILVA DOS SANTOS, Assist. ADM 
166. SANDRA LIMA NASCIMENTO, professora 
167. SANDRO ÍTALO BORGES GRANJEIRO, Recepcionista 
168. SARAYANE MARQUES FERRAZ DE SOUSA, Professora 
169. SONIRA DE SOUSA MELO, Gestora Educacional 
170. SUELIO FERREIRA DA SILVA, Téc. De Enfermagem 
171. TAÍSA BARROS DE SOUSA, Universitária 
172. TAÍSE SILVA, nutricionista 
173. TÂNIA PEREIRA MAGALHÃES, Professora 
174. TATIANA DIAS FERREIRA, cabeleireira 
175. THAINARA PIMENTEL BARROS, Professora 
176. THALIA GOMES DA SILVA, universitária 
177. THAIS DE SOUZA CARVALHO CUNHA, Professora 
178. TIBÉRIO ALAN NOGUEIRA DA SILVA, Professor 
179. VALDINEY MENDES LOPES, Professor 
180. VERA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS, ASG 
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181. VERA LÚCIA BARBOSA DOS SANTOS, ASG 
182. VERENA MACIEL GRANJEIRO DAMASCENO, Professora 
183. VITOR EMANUEL ALVES E SILVA, Universitário 
184. WALMIR REIS DO NASCIMENTO, Maqueiro 
185. WALTER LEÃO BOGEA, Bancário 
186. WEMERSON VIEIRA TEIXEIRA , Diretor da JSM 
187. WESLLIAN PAULA SANTOS SANTANA, professora 
188. WELES DE ALMEIDA SANTOS, universitário 
189. WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA, Estudante/SENAI 
190. WILSON PEREIRA LIMA, Aux. De Serviços de Saúde 
191. ZENILDE GONÇALVES DE OLIVEIRA, Professora 

         E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou que se expedisse o presente Edital nesta sua primeira publicação, 
que será afixado no placar do Fórum local e publicado no Diário da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Xambioá, Estado do Tocantins, ao 
primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (01/12/2021). Eu, a.) Maria de Fátima Vieira Rolin, Escrivã 
Judicial, que digitei. A) FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA, Juiz de Direito 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1602/2021, de 06 de dezembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Rubem Ribeiro de Carvalho, matrícula nº 127457, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 27/01 a 25/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1603/2021, de 06 de dezembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Fabiano Goncalves Marques, matrícula nº 291246, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1604/2021, de 06 de dezembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Deusamar Alves Bezerra, matrícula nº 129843, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5095 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2021 63 

 

 
 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1605/2021, de 06 de dezembro de 2021 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 

especialmente o disposto no art. 12, § 1º, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, e considerando solicitação contida no 
sistema eGESP,  

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, matrícula nº 178924, relativas ao 

exercício de 2022, marcadas para o período de 07/01 a 05/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de 
interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1606/2021, de 06 de dezembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, matrícula nº 128454, relativas ao exercício 

de 2022, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1607/2021, de 06 de dezembro de 2021 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Antiogenes Ferreira de Souza, matrícula nº 127849, relativas ao exercício de 

2022, marcadas para o período de 10/01 a 08/02/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

PORTARIA DIÁRIAS Nº 2455/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103338 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Mariza Dias de Castro Toro, Matrícula 990461, 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 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 0001755-
46.2021.8.27.2734.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2456/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103299 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 
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Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Olindina Almeida Gama da Costa, Matrícula 990669, 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 Palmas-TO para Porto 
Nacional-TO, no período de 07/12/2021 a 07/12/2021, com a finalidade de realizar condução de depoimento especial, 
determinado no processo 0009703-98.2019.827.2737.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2457/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103302 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Samara Cordeiro da Silveira Sousa, Matrícula 357928, 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 Augustinopolis-TO para 
Praia Norte-TO, no período de 13/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 
0002844-79.2021.8.27.2710.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2458/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103293 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Nizelda Pereira dos Santos, Matrícula 990292, 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 Araguatins-TO para Buriti do 
Tocantins-TO, no período de 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de realizar estudo pedagógico, determinado no processo 
0003216-76.2017.8.27.2707.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2459/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103290 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à colaboradora eventual Kenia Cristina Ribeiro dos Santos, Matrícula 357691, 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 Araguaina-TO para Darcinopolis-TO, no período 
de 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de realizar estudo social, determinado no processo 00010511220218272741.  

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Antonio Jose Ferreira De Rezende 

Diretor Geral Em Substituição 
 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2460/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103419 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Lucileide Carvalho Nunes, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 98823, 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 Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 11/11/2021 a 12/11/2021, com a 
finalidade de deslocamento até a empresa OBJECTTI SOLUÇÕES - LTDA, para emissão de Certificado Digital Cert-JUS Institucional a 

servidora conforme processo SEI 21.0.000000460-7.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se. Cumpra-se. 
Antonio Jose Ferreira De Rezende 

Diretor Geral Em Substituição 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2461/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103416 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Ana Carulini Barbosa e Silva , SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 363622, 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 
02/12/2021 a 03/12/2021, com a finalidade de realizar retirada de certificado digital, conforme Service Desk R43722.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2462/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103404 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Genivaldo Ferreira Figueiredo, Matrícula 363432, o valor de R$ 302,56, relativo 
ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Pedro Afonso-TO para Palmas-TO, no período de 03/12/2021 a 
04/12/2021, com a finalidade de emissão de Certificado Digital Cert-JUS Institucional ao servidor, conforme processo SEI 
21.0.000000460-7.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2463/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103411 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Jean Nunes Ribeiro Araujo, Matrícula 359988, o valor de R$ 633,05, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-
TO, no período de 06/12/2021 a 08/12/2021, com a finalidade de realizar limpeza e mudança do rack do servidor, firewall, 
switches, rádios Wifi, acompanhar e validar a mudança do link de dados, conforme SEI 20.0.000001252-2.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2464/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103304 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Genival de Oliveira Cruz, Matrícula 357713, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/12/2021 a 03/12/2021, 
com a finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, o valor de R$ 401,24, relativo ao 
pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 01/12/2021 a 03/12/2021, 
com a finalidade de realizar escolta e segurança do Presidente do TJTO, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

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

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2465/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103301 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Almir Dias Filho, Matrícula 353634, o valor de R$ 753,14, relativo ao pagamento 
de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 06/12/2021 a 10/12/2021, com a 
finalidade de recolhimento e o transporte das armas de fogos e munições nas comarcas da Região Sudeste do Estado: 
Taguatinga, Natividade, Dianópolis, Aurora e Paranã, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Jorne Almeida da Silva, Matrícula 357416, o valor de R$ 753,14, relativo ao 
pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 06/12/2021 a 
10/12/2021, com a finalidade de recolhimento e o transporte das armas de fogos e munições nas comarcas da Região Sudeste 
do Estado: Taguatinga, Natividade, Dianópolis, Aurora e Paranã, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Seginaldo Pereira do Nascimento, Matrícula 361273, o valor de R$ 753,14, 
relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 06/12/2021 
a 10/12/2021, com a finalidade de recolhimento e o transporte das armas de fogos e munições nas comarcas da Região Sudeste 
do Estado: Taguatinga, Natividade, Dianópolis, Aurora e Paranã, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 4º Conceder ao servidor CEDIDO Cristian Bezerra de Carvalho, Matrícula 362973, o valor de R$ 753,14, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Taguatinga-TO, no período de 06/12/2021 
a 10/12/2021, com a finalidade de recolhimento e o transporte das armas de fogos e munições nas comarcas da Região Sudeste 
do Estado: Taguatinga, Natividade, Dianópolis, Aurora e Paranã, conforme SEI 21.0.000021472-5.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 2466/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103388 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 344,77, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o 
valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-
TO, no período de 12/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, 
auxiliar na logística e realizar a cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Araguacema, conforme SEI 
21.0.000030559-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, o valor de R$ 
302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
12/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e 
realizar a cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Araguacema, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 3º Conceder à servidora Maria Madalena Nunes Pinheiro, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 178238, o valor de R$ 
302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no período de 
12/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e 
realizar a cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Araguacema, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 4º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, o 
valor de R$ 302,56, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 
77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguacema-TO, no 
período de 12/12/2021 a 13/12/2021, com a finalidade de com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na 
logística e realizar a cobertura jornalística da inauguração do novo Fórum de Araguacema, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 2467/2021, de 07 de dezembro 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 2021/103387 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Mara Roberta de Souza Madeiros, ASSESSOR DE CERIMONIAL, Matrícula 
255446, o valor de R$ 63,41, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 281,36, descontado o valor de 
R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no 
período de 10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a 
cobertura jornalística da inauguração do novo fórum de Cristalândia, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 2º Conceder ao servidor Abelson Oliveira Ribeiro Filho, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 353453, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 10/12/2021 
a 10/12/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura jornalística da 
inauguração do novo fórum de Cristalândia, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 3º Conceder à servidora Maria Madalena Nunes Pinheiro, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 178238, o valor de R$ 
49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 10/12/2021 
a 10/12/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura jornalística da 
inauguração do novo fórum de Cristalândia, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 4º Conceder ao servidor Sebastião Ribamar da Luz Queiroz, MESTRE DE CERIMÔNIAS, Matrícula 352688, o 
valor de R$ 49,34, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 253,22, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Cristalandia-TO, no período de 
10/12/2021 a 10/12/2021, com a finalidade de organizar e recepcionar autoridades, auxiliar na logística e realizar a cobertura 
jornalística da inauguração do novo fórum de Cristalândia, conforme SEI 21.0.000030559-3.  

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Em Substituição 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

Apostilas 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000012946-4 
CONTRATO Nº. 89/2019 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo Regional do Tocantins - IEL-NR/TO 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº 89/2019, evento 
2739541, conforme previsto no item 11.1, da Cláusula Décima Primeira, pelo Índice INPC - Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor, evento 4056418, acumulado no período de agosto/2020 a julho/2021, com fulcro no § 8º do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93. 
O reajuste é de 9,852650%, aplicado a partir do dia 02/09/2021, constante na tabela acostada aos autos evento 4056418. 
Após o reajuste o valor global do Contrato nº 89/2019, passará de R$ 49.920,00 (quarenta e nove mil novecentos e vinte reais), 
para R$ 54.780,00 (cinquenta e quatro mil setecentos e oitenta reais)?. 
São mantidas e inalteradas as demais cláusulas do Contrato nº 89/2019, desde que não colidentes com o presente Instrumento. 
DATA DA ASSINATURA: 6 de dezembro de 2021. 
 

Extratos de contratos 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 48/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2021 
PROCESSO 21.0.000019526-7 
CONTRATO Nº 370/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Distribuidora  Floriano EIRELI - ME 
OBJETO: Contratação do fornecimento e reabastecimento de água mineral com objetivo de atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins. 
VALOR: O valor total estimado do presente Instrumento é de R$ 21.008,60 (vinte e um mil oito reais e sessenta centavos)?, 
compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
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VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, 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: 6 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 72/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 200/2021 
PROCESSO 21.0.000028604-1 
CONTRATO Nº 373/2021 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Comercial Vanguardeira EIRELI – ME 
OBJETO: Aquisição de materiais hidráulicos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do Tocantins nos 
serviços de manutenção predial. 
VALOR: O valor total do presente Instrumento é de R$ 30.784,20 (trinta mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte 
centavos)?, compreendendo todas as despesas e custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução deste Contrato. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato vigorará a partir da data de sua assinatura, ficando adstrito ao crédito orçamentário conforme 
disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, ressalvado o prazo de garantia dos materiais. 
UNIDADE GESTORA: 060100 – Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3067     
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.30 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 6 de dezembro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000018930-5 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 81/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Livraria Praça de Casa Forte Ltda - EPP 
OBJETO: Registro de preços visando à contratação futura de livraria ou distribuidor especializado para fornecimento, de forma 
parcelada, de livros/publicações jurídicos e de outras áreas, nacionais e estrangeiros comercializados no mercado nacional, 
conforme áreas de interesse constantes no Anexo I do Termo de Referência, para atendimento à Biblioteca da Escola Superior 
da Magistratura Tocantinense - ESMAT. 
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: 6 de dezembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 787/2021, de 06 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÇU, 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 férias, da servidora JOCELIA PEREIRA DE MACEDO PEREIRA, matrícula nº 101777, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE ARAGUAÇU - 1ª VARA CRIMINAL, no 
período de 15/09/2021 a 14/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103712; 
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 

173057 HELIO FABIO LEMOS DE ALMEIDA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 15/09/2021 à 14/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
KEYLA SUELY SILVA DA SILVA SOUZA 
DIRETORA DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 788/2021, de 06 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO ACORDO, 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 plantão, do servidor WANDER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 165643, ocupante do 
cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE NOVO ACORDO - CENTRAL DE 
MANDADOS, no período de 15/11/2021 a 19/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103716; 
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 

352701 FERNANDA GLORIA AMARAL CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 15/11/2021 à 19/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS 

DIRETORA DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 789/2021, de 06 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 06/12/2021 a 07/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103727; 
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 

357752 ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 06/12/2021 à 07/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 790/2021, de 06 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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);  
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CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 13/12/2021 a 17/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103728; 
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 

357752 ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 13/12/2021 à 17/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 791/2021, de 06 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE WANDERLÂNDIA, 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 plantão, da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, 
ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE WANDERLÂNDIA - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 09/12/2021 a 10/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103729; 
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 

357752 ISMAR CASSIMIRO BRASIL FOLHA LEITE CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 09/12/2021 à 10/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOSE CARLOS FERREIRA MACHADO 
DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1608/2021, de 07 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora WANESSA KELEN DIAS VIEIRA, matrícula nº 268825, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 02 a 31/12/2021, a partir de 02/12/2021 até 31/12/2021, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 17/01 a 15/02/2022, em razão de alteração de aquisitivo.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio Jose Ferreira De Rezende 
Diretor Geral Substituto 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 792/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5095 PALMAS-TO, TERÇA-FEIRA, 07 DE DEZEMBRO DE 2021 71 

 

 
 

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 plantão, da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS, matrícula nº 183249, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL, no período de 08/12/2021 a 08/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103690; 
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 

249438 BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 08/12/2021 à 08/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 793/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 usufruto da justiça eleitoral, da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS, matrícula nº 
183249, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO 
ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL, no período de 07/12/2021 a 07/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103674; 
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 

249438 BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 07/12/2021 à 07/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 794/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS, 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 plantão, da servidora MARIA DO SOCORRO BARBOSA BARROS, matrícula nº 183249, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL, no período de 09/12/2021 a 10/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103668; 
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 

249438 BETHANIA ALVES BEZERRA COSTA ARAÚJO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/12/2021 à 10/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 795/2021, de 07 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE COLMEIA, 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 para tratamento da própria saúde, da servidora SANDRA LAURINDA LOPES, 
matrícula nº 90161, ocupante do cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 
CONTADORIA, no período de 23/11/2021 a 24/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/103760; 
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 

354275 ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 23/11/2021 à 24/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 1609/2021, de 07 de dezembro de 2021 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NEIDE DE SOUSA GOMES PESSOA, matrícula nº 245842, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 07 a 21/12/2021, a partir de 07/12/2021 até 21/12/2021, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 18/07/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 
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