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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026815-70.2020.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: ANDRESSA DA SILVA ALVES LABRUJO (AUTOR) 
ADVOGADO: ANDRESSA DA SILVA ALVES LABRUJO (OAB RJ230096) 
APELADO: BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICO-
HOSPITALARES LTDA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: LUIZ EDGAR LEAO TOLINI 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: ESTADO DO TOCANTINS  
PROCURADOR: RODRIGO LIMA CORREIA   PG117198851    
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO (MP) 
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO POPULAR – AUTOR RESIDENTE DE LOCALIDADE DIVERSA DO ATO LESIVO – IRRELEVANTE 
– LEGITIMIDADE GARANTIDA À QUALQUER CIDADÃO. Nos termos do art. 5º, inciso LXXIII, da Constituição Federal: Qualquer 
cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo 
comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Pela interpretação das normas, é evidente que a 
condição de eleitor não requisito para a legitimidade ativa, mas apenas um meio de prova documental da cidadania, portanto, o 
domicílio eleitoral do autor da ação popular não importa em nada, simples assim. Ao definir que cabe a qualquer cidadão 
promover a demanda, no caso a ação popular, a Constituição Federal não restringiu em hipótese alguma o polo ativo àqueles 
que residem no lugar onde o ato lesivo foi cometido, muito pelo contrário, pois ao se utilizar da terminologia “Qualquer 
cidadão”  abriu-se o leque de legitimados para a propositura. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO:A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso e lhe conceder provimento para cassar a sentença e determinar o retorno à origem para seu devido processamento, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047814-78.2019.8.27.2729/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: RENATO ARRUDA MARTINS   PGM413029728  
APELADO: ILDEANE ARAUJO COSTA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE PALMAS. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE DE AGIR. INDEVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O artigo 4º da 
Lei Complementar n.º 279/2013, estabelece que é dispensado o ajuizamento de ações executivas fiscais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa do Município de valor consolidado igual ou inferior a 640 (seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas 
– UFIP’s, sem prejuízo da cobrança administrativa, inclusive através de protesto extrajudicial ou outros meios previstos na 
legislação. Como visto, referido artigo apenas dispensa o ajuizamento da ação de execução com valor igual ou inferior a 640 
(seiscentos e quarenta) Unidades Fiscais de Palmas – UFIP’s, não há vedação, de forma que cumpre à Fazenda Pública a 
análise da conveniência da propositura. 2. O artigo 141 do CTN, prevê a indisponibilidade do crédito tributário, salvo nas 
hipóteses previstas em lei. Nesse contexto, não obstante existam alternativas diversas do ajuizamento da execução fiscal, para o 
recebimento do crédito tributário, à Fazenda Pública cabe a escolha pela propositura da demanda executiva ou não, conforme o 
seu juízo de conveniência e oportunidade, não podendo o Poder Judiciário fazê-lo. 3. No caso concreto, o Município apelante 
ajuizou Execução Fiscal no importe R$ 1.412,21 consubstanciado nas CDAM’s n.º 20190017828, n.º 20190017829 e n.º 
20190017830. 4. Desse modo, tem-se como plausível a alegada impossibilidade de extinção do feito por ausência de interesse 
de agir pelo Magistrado a quo, sob o argumento de existência de meios alternativos de exigência do crédito e ajuizamento de 
execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento 
normal do feito.  
ACÓRDÃO: A 2ª Turma da Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
DAR PROVIMENTO ao recurso para desconstituir a sentença, determinando o prosseguimento normal do feito para regular da 
execução fiscal, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Ângela Prudente. Votaram acompanhando a Relatora o 
Desembargador Eurípedes Lamounier e o Juiz Jocy Gomes de Almeida. Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003128-97.2020.8.27.2718/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0003128-97.2020.8.27.2718/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MARIA DAS DORES BARBOSA SANTANA (AUTOR) 
ADVOGADO: GIOVANNA MARIA MOURA ROCHA (OAB TO010341) 
ADVOGADO: LUKAS WANDERLEY PEREIRA (OAB TO010218) 
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO - MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA - FILADÉLFIA 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA AUTORA. 
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM 
DOBRO DEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DA ORDEM 
ESTABELECIDA NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1-  Compulsando os autos 
verifica-se que ocorreu a citação válida do apelado, para compor o polo passivo da demanda como demonstra o aviso de 
recebimento acostado aos autos no evento 05 -  AR1 e o mesmo deixou de apresentar defesa, razão pela qual reconheço a 
revelia do recorrido. 2- Uma vez revel, a instituição financeira não provou a contratação da cesta de serviços que deu causa a 
cobrança das tarifas. 3- Tendo em vista a decretação da revelia e não havendo contratação do pacote de serviços e autorização 
expressa da apelante para desconto das tarifas bancárias - em sua conta bancária, destinada ao recebimento de benefício 
previdenciário - resta demonstrada a falha na prestação do serviço, gerando dever de indenizar os danos morais, decorrentes da 
privação de parte do benefício previdenciário recebido. 4- No que se refere ao pleito de restituição do indébito dos valores, em 
dobro, verifico que diante da ausência de comprovação quanto a contratação dos serviços tarifados pelo banco, surge a ausência 
de engano justificável, pelo que importa na restituição em dobro, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária 
pelo INPC desde a data de cada pagamento indevido, cujos descontos deverão ser comprovados em liquidação de sentença. 5-
 Conforme previsão do artigo 85, § 2º, do CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento 
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da 
causa. 6- Hipótese dos autos em que o valor da condenação se mostra adequado a servir como base de cálculo da verba 
honorária. 7. É cediço que a astreinte está inserida no capítulo sobre o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade 
de obrigação de fazer ou de não fazer - art. 537, do Código de Processo Civil -, em consonância com a autorização do art. 297 
da mesma legislação processual. 8. Na espécie tendo em vista a reforma da sentença hostilizada (evento 21, autos de origem) 
para converter, imediatamente, a conta bancária do apelante, em conta bancária isenta de tarifação, fixo multa diária no valor de 
R$100,00 (cem reais), limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 9- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e determinar a imediata conversão da conta 
bancária do apelante em conta isenta de tarifação sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor 
de R$10.000,00 (dez mil reais); condenar o apelado à devolução, em dobro, das parcelas descontadas no benefício da parte 
autora, com juros de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto, 
quantia a ser aferida na liquidação de sentença; Condená-la na obrigação de pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais) à autora, a título 
de reparação moral, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento e na 
obrigação de pagar honorários advocatícios, ora fixados em 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 
do CPC), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007420-48.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5005571-20.2013.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO 
ADVOGADO: ADRIANA GONCALVES DE SENA (OAB TO010291) 
ADVOGADO: ALESSANDRA DANTAS SAMPAIO (OAB TO001821) 
AGRAVADO: WELMA BARBOSA MONTEIRO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FINTECHS. 
OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE VALORES E CRÉDITOS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A EFETIVIDADE 
DA MEDIDA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1.1. O requerimento de expedição de ofício às denominadas Fintechs com a 
finalidade de obter informações sobre ativos da executada não comporta deferimento se o exequente não dispõe, ao menos, de indícios de 
que devedora mantem relacionamento com as instituições indicadas. 1.2. A ausência de apresentação, pelo exequente, de elementos 
satisfatórios no sentido de que a parte devedora possui valores ou aplicações perante as instituições digitais, a manutenção da Decisão que 
indeferiu pedido de expedição de ofício às denominadas Fintechs, é medida que se impõe. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, para manter inalterada a 
Decisão impugnada, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento eletrônico (chamadas 
fintechs) para penhora de ativos financeiros da ora agravada, nos termos do voto do(a) Relator(a).Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010718-68.2015.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0010718-68.2015.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
PROCURADOR: MARIA COTINHA BEZERRA PEREIRA   MP4191   
APELADO: BELLY THERESE JABLONSKI (RÉU) 
ADVOGADO: RAPHAEL KENNEDY LIMA MARANHÃO (OAB TO008469) 
APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM  
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA   TO010216, NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA 
SALES   TO010360, PÚBLIO BORGES ALVES   TO002365, CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES 
MORAIS   TO009334, THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO   TO009339  
APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO     
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO   TO797    
APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA   
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: MOACIR JABLONSKI 
ADVOGADO: JONES SOLDERA CARNEIRO   TO004856 
EMENTA: 1. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO 
SURPRESA. PRELIMINARES AFASTADAS. 1.1 Não há de se falar em violação à coisa julgada quando o Acórdão exarado 
anteriormente não recebe a inicial, mas apenas cassa a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 1.2 Inexiste nulidade 
processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada inovou na matéria 
fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da defesa, o próximo passo 
é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8º, da Lei nº 8.429, de 1992, o que efetivamente foi realizado 
pelo magistrado. 2. AFERIÇÃO DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ÍNDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. 
REJEIÇÃO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 2.1 Embora na fase de recebimento da inicial, tenha vigência o princípio in dubio pro 
societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem obrigação de apresentar documentos que contenham indícios 
suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob pena de, quando analisada a justa causa, rejeitar a ação ante a 
ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6º da Lei nº 8.429, de 1992). 2.2 As provas oferecidas não permitem concluir 
acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da 
ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas 
em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou 
mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste 
sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de 
Palmas (Lei Municipal nº 1.593, de 2008). 
ACÓRDÃO:A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao apelo ministerial e ao reexame necessário, a fim manter incólume a Sentença recorrida, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAINA 

1ª vara cível 
Boletins de expediente 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0001613-73.2014.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: LINDOMAR PEDRO DA SILVA ROSA - REVEL 
RÉU: ELCIO ANTONIO DA SILVA ROSA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 204: "Evento 201, certidão sobre as diligências já realizadas no processo para fins de 
tentativa de localização de bens do devedor em decorrência do pedido de quebra do sigilo fiscal do executado que fora 
formulado no evento 189. Evento 203, certidão da lavra do sr. escrivão suscitando dúvida sobre o endereço para o qual deverá 
ser enviada a intimação do executado para fins de indicação de conta bancária para restituição do valor que fora constrito no 
evento 182. Decido. A parte exequente requereu a quebra do sigilo fiscal do executado mediante a utilização do sistema 
INFOJUD. O sigilo fiscal constitui garantia constitucional direcionada a todos os brasileiros, inclusos, então, os devedores, razão 
pela qual não pode ser violada sem uma contrapartida constitucional e proporcional, que a justifique. Assim, devem-se esgotar 
todas as diligências ordinárias para a verificação de patrimônio dos devedores à disposição do juízo e da parte interessada sem 
as quais não se justifica a requisição de informações à Receita Federal do Brasil. Na espécie, evidencia-se que ainda não foram 
esgotadas as vias disponíveis ao credor, o que é possível constatar por meio da certidão do evento 201, a qual elucida que ainda 
não foram realizadas todas as diligências disponíveis ao exequente para localização de bens do devedor. Portanto, INDEFIRO o 
pedido de quebra do sigilo fiscal da parte executada. Determino: 1 CERTIFIQUE-SE sobre a possibilidade de expedição de 
alvará eletrônico para fins de que o valor constrito no evento 182 seja restituído para a mesma conta bancária em que fora 
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localizado, de titularidade do executado ELCIO ANTONIO DA SILVA ROSA. 2 sendo possível a expedição de alvará para que o 
valor retorne para a conta bancária na qual fora localizado, EXPEÇA-SE o competente alvará judicial eletrônico com essa 
finalidade; 3 não sendo possível a expedição de alvará para que o valor retorne para a conta bancária na qual fora 
localizado, PROMOVA-SE a intimação do executado em questão para que indique dados bancários para a restituição do 
valor, OBSERVANDO-SE o endereço mais recente informado nos autos pelo credor; 4 INTIME-SE o exequente para promover o 
andamento do feito no prazo de 30 (trinta) dias, indicando meios para a satisfação do seu crédito; 5 Transcorrido o prazo retro e 
inerte o exequente, PROSSIGA-SE conforme art. 485, §1º do CPC. 6 OBSERVE-SE e PROCEDA-SE conforme portaria 
001/2019 deste juízo naquilo que for compatível. Intime-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0004947-47.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: WILLIAN FERNANDO GAVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 285: "Evento 229, penhora de valores correnspondentes a parte do montante total do crédito 
em execução nas contas da parte executada. Evento 280, publicação do edital de intimação do executado sobre a penhora de 
dinheiro realizada no evento 229. Evento 282, certidão referente ao decurso do prazo para o executado se manifestar sobre a 
penhora. Decido. Considerando que o executado fora regularmente intimado da penhora de dinheiro realizada no evento 229 e 
não apresentou nenhuma impugnação no prazo que lhe fora concedido, deve ser expedido alvará em favor do exequente para 
satisfação parcial do débito em execução. Assim, determino: 1 após o término do prazo recursal ou após renúncia expressa ao 
prazo recursal ou decorrido o prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, EXPEÇA-SE alvará em favor do 
exequente BANCO BRADESCO S.A. para levantamento da quantia que fora penhorada no evento 229 e seus acréscimos..." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5011892-67.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: OERSIVON DONIZETH PORTE 
RÉU: THARANTINI BARROS COELHO 
EDITAL Nº 4368317 
PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
OBJETO: INTIMAÇÃO 
CHAVE DO PROCESSO: 516174847813 
A Excelentíssima Senhora Adalgiza Viana de Santana, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... 
FAZ SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da 
Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se processam os Autos n. 5011892-67.2013.827.2706 – 
CHAVE DO PROCESSO: 516174847813 -AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, proposta por OERSIVON DONIZETH 
PORTE em desfavor THARANTINI BARROS COELHO, inscrita no CPF: 015.001.701-43, sendo o presente para INTIMAR o(s) 
executado(s) THARANTINI BARROS COELHO, inscrita no CPF: 015.001.701-43, atualmente em lugar incerto e não sabido, da 
PENHORA do evento 188, bem como para ciência do bloqueio de dinheiro realizado por meio do sistema Bacen-Jud, para, 
querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar: (i) que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; ou (ii) que ainda 
remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (CPC, art. 854, § 3º). ADVIRTA(M)-SE o(s) executado(s) de que 
acaso fique(m) silente(s) no prazo em questão a indisponibilidade do(s) valore(s) bloqueado(s) será convertida em penhora, 
ficando automaticamente ciente(s) da penhora do dinheiro anteriormente bloqueado, dispensando-se nova intimação. E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 01 (uma) vez no Diário da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local.  
OBSERVAÇÃO: os autos tramitam por meio do processo judicial eletrônico e, através do número e chave do processo acima 
informados, é permitido o acesso destes na íntegra junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso 
ao processo eletrônico: 
https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publica&hash=f56a64ef
dc0e97207f67f799337a5d88 ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Presidente Castelo Branco, n. 1621, Setor Brasil, (63) 3414-
6618, Araguaína/TO - CEP: 77.824-360.  
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 16 de dezembro de 2021. Eu, ISES 
MARIA RODRIGUES COSTA, Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado eletronicamente pelo 
magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 2º, inciso V, alínea 
"b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro nos autos do 
presente feito. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4354515 - PRAZO DO EDITAL: 20 (VINTE) DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0010249-57.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: CLODOALDO LEITE DA SILVA (ABSOLUTAMENTE INCAPAZ (MAIOR DE IDADE)) 
AUTOR: LUIZA SOARES DA ROCHA (CURADOR) 
RÉU: DEMYS DAVILA MACEDO 
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OBJETO: CITAÇÃO 
CHAVE: 564519105616 
VALOR DA CAUSA: R$ 80.000,00 
A Excelentíssima Senhora ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito da 1ª vara Cível desta Comarca de Araguaína, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ  SABER aos que o presente edital de citação virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que por este Juízo e Escrivania da Primeira Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, se 
processam os autos do processo Autos n. 00102495720168272706 (Chave 564519105616) - Ação movida por CLODOALDO 
LEITE DA SILVA e LUIZA SOARES DA ROCHA em desfavor de EDILENE PEREIRA DA SILVA, sendo o presente 
para CITAR DEMYS DAVILA MACEDO, CPF sob o nº 002.236.766-75, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, 
de todos os termos da inicial, bem como INTIMAR de todos os termos do(a) despacho/decisão do evento 34 e para: 1 -
 comparecer à audiência de conciliação designada para o dia 18/04/2022 12:30:00, a ser realizada por videoconferência pelo 
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, coordenado pela Juíza de Direito Umbelina 
Lopes Pereira, no prédio do Fórum localizado na Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, 
CEP: 77.8139-05, para o fim único de proceder à tentativa de acordo; 2 - querendo, responder a ação dentro de 15 (quinze) dias 
à contar da data da audiência de conciliação ou mediação, independente do comparecimento ou não de qualquer das partes, sob 
pena de terem-se como verdadeiros os fatos articulados na inicial (artigos 335, inciso I, 341 e 344 do CPC);  3 - bem como 
para CIENTIFICAR do seu direito à manifestação ao desinteresse na composição consensual, com 10 (dez) dias úteis de 
antecedência à data da audiência de conciliação por videoconferência, nos termos do § 5º do artigo 334 do 
CPC. ADVERTÊNCIAS: I - a parte deverá informar nos autos, com até 5 (cinco) dias de antecedência da data designada, e-mail 
e/ou telefone WhatsApp  válidos, da parte e do advogado, para que seja enviado o link para acesso à sala virtual em que será 
realizada a audiência por videoconferência de conciliação; II - as partes deverão estar acompanhadas por seus advogados ou 
defensores públicos, sendo que a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para 
negociar e transigir; III - o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação por videoconferência a 
ser realizada por meio do software é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 
(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art. 
334, § 8º); IV - a autocomposição obtida será reduzida a termo e homologada por sentença. Fica, ainda, a 
parte CIENTIFICADA: I - de que caso informem, em até 10 (dez) dias úteis antes da data designada para a realização da 
audiência virtual de videoconferência, o desinteresse em sua realização, os autos serão remetidos à conclusão ou à escrivania, 
conforme o caso, para prosseguimento do rito processual pertinente; II - de que a audiência de conciliação será realizada por 
videoconferência por meio do software de videoconferência SIVAT - Sistema de Videoconferência e Audiências do Tocantins; III -
 de que caso necessite de maiores informações sobre a realização da audiência de conciliação por videoconferência, deverá 
entrar em contato com o CEJUSC desta comarca, preferencialmente por telefone (3501-1500); IV - de que, querendo, poderão 
ter atendimento prévio e maiores informações à respeito da referida audiência junto ao Centro Judiciário de Solução de Confli tos 
e Cidadania (CEJUSC); neste caso, deverão entrar em contato preferencialmente por telefone (3501-1500), informando o 
número do processo para atendimento e solicitação de informações; V - de que se o acordo for entabulado antes da prolação da 
sentença as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver (NCPC, art. 90, § 
3º). ADVERTIR de que será nomeado curador especial em caso de revelia - artigo 257, IV, do CPC. E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma do artigo 257, II, do Código de Processo Civil e 
afixado no placar do Fórum local. ANEXOS: o número do processo e chave acima identificados são as informações necessárias 
para acesso ao inteiro teor do processo no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.jus.br => Processo 
Judicial Eletrônico – E-PROC => e-Proc 1º Grau => consulta pública => rito ordinário => consulta processual), sendo considerado 
vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais. Tudo conforme instrução normativa n. 001/16 - TJTO e art. 9º, § 1º, da 
Lei nº 11.419/06. ENDEREÇO DA COMARCA: Avenida Filadélfia, nº 3650, Setor das Autarquias Estaduais, Araguaína/TO, CEP: 
77.813-905, telefone (63) 3501-1500. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, no dia 14 
de janeiro de 2021. Eu, JOYCE MARTINS DA SILVA, servidora de secretaria, que digitei e subscrevi. Este edital foi assinado 
eletronicamente pelo magistrado acima identificado, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea b, da Lei nº 11.419/2006 e do art. 
2º, inciso V, alínea "b", da Instrução Normativa nº 05/2011 da Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, conforme registro 
nos autos do presente feito. Documento eletrônico assinado por ADALGIZA VIANA DE SANTANA, Juíza de Direito, na forma do 
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A 
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o 
preenchimento do código verificador 4354515v4 e do código CRC bb6beafa. 
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA Nº 0015161-97.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: FRANCISCO VALTÉRCIO PEREIRA 
RÉU: ROSIMEIRE ARAUJO FRAGOSO DA SILVA 
RÉU: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA 
EDITAL Nº 3474766 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
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O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína. Estado do Tocantins, na forma da lei FAZ SABER a todos quantos o 
presente EDITAL virem ou conhecimento tiverem, que por este juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da 
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA nº 0015161-97.2016.8.27.2706, chave nº 959989057416, 
envolvendo as partes supragrafadas, sendo o presente para CITAR ROSIMEIRE ARAÚJO FRAGOSO DA SILVA, brasileira, 
casada, empresária, inscrita no CPF nº 712.855.041-00, residente e domiciliada na Avenida Paulo VI, nº 550. Setor São Miguel, 
Araguaína, Tocantins e RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 095.723.656-57, que 
atualmente encontraM-se em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial, para, querendo, oferecer defesa ao 
pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, tudo em conformidade com o r. despacho proferido. Pelo presente ADVERTE-SE ainda a 
parte ré de que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 
inicial, bem como nomeado CURADOR ESPECIAL. E para que ningém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Diário da 
Justiça e em jornal de ampla circulação, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital 
será feita apenas no Diário da Justiça Eletrônico quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína/TO, aos vinte e quatro dias do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte um 
(24/08/2021). Eu, Waldimeire Marinho ApinageTécnico(a) Judiciário(a) que o digitei. Documento eletrônico assinado 
por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 
de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do 
documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código 
verificador 3474766v2 e do código CRC 929f0fe8. 
 

Central de execuções fiscais 

Às partes e aos advogados 
Execução Fiscal Nº 0024626-91.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LENIVALDO OLIVEIRA SOUSA 
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: Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo 
recursal; Intime o executado da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, 
em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 
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. 
 
Execução Fiscal Nº 0016680-05.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ABELARDO AMÉRICO BARROS MARTINS 
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 30. 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: Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo 
recursal; Intime o executado da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, 
em favor do executado, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; Promova a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 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 0025517-49.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA AUZENY CARVALHO 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 30. 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 a executada da presente sentença; EXPEÇA alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 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.      
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Execução Fiscal Nº 0028590-92.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIO FARIA GUERRA 
Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade apresentada por ANTÔNIO FARIA GUERRA para reconhecer sua 
ilegitimidade passiva quanto ao débito exequendo. Por conseguinte, 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 do 
executado em atualizar o cadastro imobiliário junto a Municipalidade, CONDENO o excipiente ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos 
do art. 85, §3°, I do Código de Processo Civil, ficando a exigibilidade de tais verbas sobrestadas, uma vez que litiga sob o pálio 
da Assistência Judiciária Gratuita, na forma do artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil. Ao Cartório da Vara de Execuções 
Fiscais e Ações de Saúde Pública, determino as seguintes providências: Intime-se a exequente acerca da presente sentença; 
Intime-se o executado acerca 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 ao imóvel acostado na CDA; 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; 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); 
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. 
 
Execução Fiscal Nº 0031600-81.2019.8.27.2706/TO  
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: BRIGIDA NUNES RIBEIRO 
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 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: Intimem as partes da presente sentença; Promova a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0029620-02.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JUREMA LUCIA DE JESUS NASCIMENTO 
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 24, bem 
como, as custas processuais, ante a ausência de citação da executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que:  Cientifique-se o exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0024786-53.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: GRACYELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES E ALVES 
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 (anexo2). 
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 a executada da presente sentença; Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais 
acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do 
montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 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. 
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Execução Fiscal Nº 0004880-19.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: F H P SANTIAGO 
RÉU: FRANCISCO HALLAN PINTO SANTIAGO 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 68. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas 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 as partes executadas da presente sentença; Expeça-se alvará para liberação do valor 
bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias 
para devolução do montante; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade das executadas; 
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 0004831-75.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ASA AGRO INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S A 
RÉU: JOSE CARLOS SAMPAIO DE CAMPOS MEIRELLES 
RÉU: OVIDIO CARNEIRO FILHO 
RÉU: JOSE OLEGARIO TEIXEIRA DE MENDONCA 
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 o exequente ao pagamento das custas 
processuais, tendo em vista que após intimado a impulsionar o feito, manteve-se silente por vários anos. Sem condenação em 
honorários sucumbências. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:  Intime-se o 
exequente acerca da presente sentença; Intimem-se as partes executadas da presente sentença; Promova-se a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade das partes executadas; 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); 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0015363-69.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ORLANE DA COSTA FERREIRA DOS SANTOS 
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 no evento 40. 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: Intimem as partes da presente sentença; Cumpra na 
íntegra o despacho exarado no evento 42; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da 
executada; 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 0024912-06.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JOSE ILSON 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 42. 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: Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo 
recursal; Intime o executado da presente sentença; Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos 
legais, em favor do executado, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante;  
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. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000095-07.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ALMEIDA 
RÉU: EVALCY ANTONIO SILVEIRO DO NASCIMENTO 
RÉU: ALMEIDA E NASCIMENTO LTDA 
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: Intimem-se as partes da 
presente sentença; 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); 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000060-76.2009.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: H DE SOUSA MEDEIROS 
RÉU: HERALDO DE SOUSA MEDEIROS 
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: Intimem-se as partes da 
presente sentença; 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); 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0024770-65.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS 
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 29. 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: Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo 
recursal; Intime o executado da presente sentença; Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos 
legais, em favor da parte executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante;  
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.                                 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000005-77.1999.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ANIBALDO SCHMEING 
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 
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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: Intimem-se as partes da 
presente sentença; 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); 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0026703-73.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: LEUQUIMAR SOUSA COSTA 
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 14. 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 a parte executada da presente sentença; Promova a retirada de eventuais gravames 
existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 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 5000121-05.2007.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: RAIMUNDO NONATO ALVES DA SILVA 
RÉU: R. N. A. DA SILVA 
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: Intimem-se as partes da 
presente sentença; 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); 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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 5008604-14.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: ASSIS XAVIER DA SILVA 
RÉU: ASSIS XAVIER DA SILVA 
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: Intimem-se as partes da 
presente sentença; Promova-se 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). Intimem-se. Cumpra-se. 
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EXECUÇÃO FISCAL Nº 5002118-13.2013.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: BRAVO COMERCIO DE VEICULOS LTDA 
RÉU: ANTONIO DIVINO VIEIRA JUNIOR 
RÉU: LUIS CARLOS VIEIRA 
RÉU: PAULO ROBERTO KITAGAWA 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 120. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, 
caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem as partes da 
presente sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade das executadas; 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0024458-89.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: FABIANE MARIA BRUM 
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 a 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 a executada da presente sentença;Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; 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 0016881-31.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: SILVANA COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 
RÉU: MARIA AUXILIADORA AZEVEDO DE OLIVEIRA 
RÉU: SILVANA FERRAZ DE AZEVEDO 
RÉU: SYLVIO FERRAZ DE OLIVEIRA FILHO 
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento no evento 
106. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno as partes executadas ao pagamento das custas processuais, caso 
hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem as partes da presente 
sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade das executadas; 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. 
 
Execução Fiscal Nº 0026252-48.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: JURANDIR MOREIRA FEITOSA 
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 27. 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: Intimem as partes 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. 
 

EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003241-87.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA TEREZINHA ROSA CARVALHO 
  
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, 
em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 19. 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 a executada 
da presente sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 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. 
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Execução Fiscal Nº 0006032-29.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: EDSON ROSA DO ALDO 
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. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0003241-87.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: MARIA TEREZINHA ROSA CARVALHO 
  
DISPOSITIVO: Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 19. 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 a executada da presente sentença; Promova a retirada de eventuais gravames existentes 
sobre bens de titularidade da executada; 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. 
 

Diretoria do foro 
Portarias 

Portaria Nº 3027/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 15 de dezembro de 2021 
Estabelece os magistrados e os servidores do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, responsáveis pelo plantão judicial, no 
âmbito das Comarcas do Grupo 2 do Plantão Regional - Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, no período de 
7/1/2022 à 14/1/2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, Excelentíssimo Senhor FABIANO 
RIBEIRO, juiz de direito, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as Resoluções nº 71, de 31 de março de 2009, e nº 152, de 6 de julho de 2012, ambas do Conselho Nacional de 
Justiça, que dispõe sobre o regime de Plantão Judiciário em 1º e 2º graus de jurisdição; 
Considerando a Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, com a redação dada pela Resolução nº 2, de 21/03/2019, da 
Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins, que disciplina o Plantão Judiciário de 1º e 2º graus no âmbito do Poder 
Judiciário Tocantinense, e que revogou a Resolução nº 12, de 21/08/2012; 
Considerando a necessidade de ampla divulgação aos jurisdicionados sobre quem atuará nos períodos de plantão, 
notadamente, em face do disposto na Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017; 
Considerando que compete ao diretor do Foro da Comarca de Araguaína, comarca de entrância mais elevada, nos termos do 
artigo 12, § 1º, inciso III, alínea “a”, da Resolução nº 46, de 07 de dezembro de 2017, disciplinar acerca do Plantão Judiciário 
anual das Comarcas de Araguaína, de Filadélfia, de Goiatins e de Wanderlândia; 
Considerando o disposto no artigo 42, inciso I, alíneas “a” e “c”, da Lei Complementar nº 10/1996. 
R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
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I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designada a Dra. Gisele Pereira de Assunção Veronezi, juíza de direito, titular da 3ª Vara Criminal da Comarca 
de Araguaína/TO, responsável pelo plantão semanal das Comarcas descritas no Grupo 2, da Resolução nº 46, de 07 de 
dezembro de 2017, pelo período compreendido entre às 12h00 do dia 7/1/2022 às 11h59 do dia 14/1/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Eliziane Paula Silveira, Técnico Judiciário, lotado(a) na 3ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63) 99971-7727. 
§ 2º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Irom Ferreira Araújo Júnior, telefone (63) 99284-0265, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designado o Oficial de Justiça Avaliador Antônio Luiz Pereira Silveira, telefone nº (63) 99996-6605, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e  de Goiatins. 
Art. 5°. A secretária do Foro da Comarca de Araguaína/TO, fica responsável pela habilitação dos servidores e juízes 
plantonistas, pelo período semanal, nos termos desta Portaria. 
Art. 6°. Caberá ao interessado contatar o servidor plantonista para comunicar o protocolo de petições, assim como adotar 
providências subsequentes, necessárias ao cumprimento de qualquer decisão exarada. 
Art. 7°. Ficam os secretários das Comarcas de Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia responsáveis pela publicação da presente 
portaria no átrio de suas respectivas Comarcas. 
Publique-se no átrio do Fórum local. Encaminhe-se, via SEI, a presente portaria aos juízes Diretores do Foros das Comarcas de 
Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia, bem como ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, objetivando publicação no 
Diário da Justiça. 
Cumpra-se. 
DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos dezessete dias do mês 
de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (17/12/2021). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 

 

ARRAIAS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 1808/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 23 de julho de 2021 

Estabelece a escala do Plantão Judiciário a ser observada pelas COMARCAS DE  DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, 
PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS no período compreendido entre os dias  23 a 30  JULHO  DE  2021. 
MÁRCIO RICARDO FERREIRA MACHADO, Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Arraias Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições, legais etc. 
CONSIDERANDO  o disposto na Resolução n° 46/2017, que disciplina o Plantão Judiciário de 1° e 2° graus no âmbito do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins 
CONSIDERANDO a necessidade de ampla divulgação às partes sobre quem, efetivamente, atuará nos períodos de plantão. 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 08 de janeiro de 2021 (evento 3504151). 
CONSIDERANDO Informação Nº 23342 / 2021 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS 
CONSIDERANDO que a Diretoria do Foro da Comarca de Arraias, nos termos do art.12, alínea “b” da Resolução n° 46/2017, 
compete elaboração anual da escala de plantão dos magistrados e servidores pertencentes ao Grupo 4, formado pelas 
Comarcas de DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS. 
RESOLVE 
Art. 1o – DESIGNAR a escala de Plantão Forense para o período de  23/07/2021 a 30/07/2021. 
Art. 2°- Fica estabelecida a escala de plantão conforme anexo único desta Portaria. 
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Art. 3° - Nos sábados, domingos e feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente, haverá plantão permanente, da 
seguinte forma: 
§ 1º - Plantão diurno, das 12h00min às 17h59min, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários em que, 
dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência. 
§ 2º - Plantão noturno, das 18h00min às 11h59min do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e cumprimento de 
medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste horário (art. 4º da 
Resolução nº 71/2009 – CNJ). 
Art. 4° – Caso o magistrado não puder comparecer ao plantão, será substituído pelo seguinte, na ordem de designação 
constante na Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, competindo-lhe as providências necessárias para a 
comunicação tempestiva do substituto, a fim de que se dê a indispensável publicidade. 
Art. 5° A habilitação do magistrado e servidores como plantonistas no SISTEMA E-PROC será feita pela Secretária do Fórum da 
Comarca de Arraias, observando as informações dos Anexos I, II e III da Portaria Nº 53/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 
08 de janeiro de 2021. 
Encaminhem-se cópia da presente portaria aos Diretores dos Fóruns das Comarcas de Almas, Aurora do Tocantins, Dianópolis, 
Paranã e Taguatinga. 

Márcio Ricardo Ferreira Machado 
Diretor do Foro 

Portaria Nº 1808/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ARRAIAS, de 23 de julho de 2021 

COMARCA DE DIANÓPOLIS, ARRAIAS, TAGUATINGA, PARANÃ, ALMAS E AURORA DO TOCANTINS 

18H DO DIA  23/07/2021  ÀS 11H 59MIN DO DIA  30/07/2021 

JUIZ - COMARCA DE ARRAIAS SERVIDORES/TELEFONE 

DR. EDUARDO BARBOSA FERNANDES 
ASSESSORA:  KEROLEYNE DA SILVA SOUSA - MAT. 359426. 

ESCRIVÃO: MÁRCIO LUIS SILVA KAWANO 
TELEFONE: (62) 99641-9052 

COMARCAS OFICIAL DE JUSTIÇA. 

ARRAIAS, PARANÃ E AURORA 
OFICIAL: ANA LUCIA PEREIRA LOPES – MAT.134070 

TELEFONE:  (63) 98439-8731 

DIANÓPOLIS, TAGUATINGA E ALMAS 
OFICIAL:  ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA LIMA, 137943 

TELEFONE: ( 63)98517 2194 /99296 0936 

 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
0003905-63.2021.827.2713– AÇÃO PENAL O DOUTOR JOSÉ CARLOS FERRERIA MACHADO, MERITÍSSIMO JUIZ 
SUBSTITUTO RESPONDENDO PELA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLINAS DO TOCANTINS, ESTADO DO 
TOCANTINS, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
por meio deste edital de Intimação fica o acusado, DORIEL DIAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, autônomo, nascido aos 
25.06.1985, filho de Tereza de Jesus Dias Azevedo, CPF n. 024.601.211-05, o qual se encontra atualmente em local incerto 
ou não sabido, intimado para, tomar conhecimento da r. decisão prolatada no evento 07, segue cópia da parte dispositiva: 
DISPOSITIVO - Ante o exposto, por serem necessárias à manutenção da integridade física, moral e psíquica da Requerente, 
DEFIRO a representação, pelo prazo de 03 (três) meses, DETERMINANDO a adoção das seguintes Medidas Protetivas 
previstas na Lei Maria da Penha, a serem cumpridas pelo representado DORIEL DIAS DA SILVA: Afastamento do lar, domicílio 
ou local de convivência com a ofendida; Proibição de freqüentar a residência e local de trabalho da parte autora, sem autorização 
judicial; Não manter contato com a parte autora, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, sem 
autorização judicial; Proibição de aproximação da vítima em distância mínima de 500 (quinhentos) metros. Devolução de bem 
ilegalmente apropriado, notadamente o cartão de Bolsa Família da vítima, o que fará por intermédio de terceira pessoa. O 
eventual descumprimento das medidas protetivas supramencionadas dará ensejo à tomada de medidas de natureza penal 
cabíveis ao caso, tendentes a manter incólume a integridade da ofendida, inclusive a decretação de prisão preventiva. Intime-se 
o representado acerca de todas as medidas protetivas estabelecidas, bem como das sanções que poderão advir de seu eventual 
descumprimento. SERVE a presente decisão como termo de compromisso das MEDIDAS PROTETIVAS que deverão ser 
cumpridas pelo Representado. Colinas do Tocantins/TO, 20 de setembro de 2021. José Carlos Ferreira Machado – Juiz de 
Direito. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum da Comarca de 
Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 17 de dezembro de 2021. Eu, ____ (Keliane Almeida), Técnico Judiciário, Mat. 
249830, da Vara Criminal, lavrei e subscrevi. JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO - Juiz Substituto Respondendo pela Vara 
Criminal. 
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Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal Nº 0003386-88.2021.8.27.2713 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: MARCIANO TORRES DE OLIVEIRA O Dr 
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 MARCIANO TORRES DE OLIVEIRA, brasileiro, união estável, agricultor, nascido aos 29/09/1991, Natural de Colinas do 
Tocantins - TO, inscrito com CPF: 064.471.771-80, filho de Lucilene Pereira Torres, residente e domiciliado na Rua Moacir 
Camilo, nº 1258, Setor Araguaia I, Colinas do Tocantins- TO, nos autos de ação penal nº 0003386-88.2021.8.27.2713, 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 16 de dezembro de 2021. Eu, (Lorena S. Borges Amaral), servidora de cartório, 
lavrei e subscrevi. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
AUTOS N°: 5000001-23.1993.8.27.2715  chave do proc. 122998187014 
Ação: Cumprimento de sentença 
Requerente: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB 
Requerido: COMAICO – COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE LTDA 
FINALIDADE: INTIMAR a Cooperativa COMAICO – COOPERATIVA MISTA AGROINDUSTRIAL DO CENTRO OESTE 
LTDA, entidade cooperativa, inscrita no CGC/MF sob nº 24.863.516/0001-28, com sede na fazenda Loteamento Varjão, 
Cristalândia - TO para efetuar(em) o pagamento voluntário do débito R$ 107.214,83 (cento e sete mil duzentos e catorze reais 
e oitenta e três centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de o montante da condenação ser acrescido de 
multa no percentual de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios arbitrados em igual patamar (10%), com a 
consequente expedição de mandado de penhora e avaliação (NCPC, art. 523, §§ 1º e 3º). CIENTIFIQUE(M)-O(S) que 
decorrido o prazo acima indicado, sem o pagamento voluntário do débito, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para 
apresentar impugnação, independentemente de penhora ou nova intimação, sob pena de preclusão e demais consequência 
legais (NCPC, art. 525, caput). E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente Edital que será publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do Fórum local, tudo na forma e sob as 
penas da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Cristalândia - TO, aos 06 (seis) dias do mês de Dezembro do ano de 
dois mil e vinte e um (2021). Eu,Tatiana Lopes dos Santos Souza Servidora de secretaria que o digitei e subsc. Ass. Jorge 
Amancio de Oliveira – Juiz de Direito, em substituição automática, nesta Comarca.CERTIDÃO: Certifico e dou fé que, afixei uma 
das vias do presente Edital no placar do Fórum local, na data de _________. Eu, _______________Servidora de Secretaria. 
 

DIANÓPOLIS 
Vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível e Família da Comarca de Dianópolis-TO, na forma 
da Lei, etc..FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Citação virem ou dele tiverem conhecimento, expedido nos autos 
nº 0003317-18.2019.8.27.2716 de Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos, tendo como 
Requerente(s) LEIDE RIBEIRO DE SANTANA SOUSA e HERICA RIBEIRO SOUSA BARBOSA, Pelo presente edital, que será 
afixado na sede deste Juízo, no lugar público de costume e por cópia publicada no Diário da Justiça e Requerido CITA, RENATO 
DA SILVA BARBOSA, brasileiro, solteiro, portador do RG n° 428317, DGPC/GO, inscrito no CPF sob a numeração : 
964.209.361-87, ESTANDO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, para pagar o débito alimentício (evento 40), no prazo de 15 
(quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca 
de Dianópolis-TO, aos 17 dias do mês de dezembro do ano de 2021. Eu, Teolliana Cardoso Gomes, Técnico(a) Judiciário(a), 
digitei. João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito. 
 

GOIATINS 
1ª escrivania cível 

Portarias 
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Portaria Nº 3036/2021 - PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS, de 16 de dezembro de 2021 
O Juiz de Direito da Comarca de Goiatins - TO, Dr. Rodrigo da Silva Perez Araújo, no uso de suas atribuições legais e do contido 
no art. 42 da Lei complementar n. 10, de 11 de janeiro de 1996. CONSIDERANDO a instauração de processo administrativo 
disciplinar, com nomeação da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar, através da Portaria nº 1749/2019-
PRESIDÊNCIA/DF GOIATINS (evento 2757538) publicada no Diário da Justiça nº 4570, de 28/08/19, para apuração de 
irregularidades no exercício de sua profissão; CONSIDERANDO que o Processo Administrativo Disciplinar - PAD é o instrumento 
destinado a apurar a responsabilidade e inobservância de obrigação legal que tenha a relação com as atribuições do cargo em 
que se encontra investida por parte da Oficial de Justiça; CONSIDERANDO a Portaria nº 2784/2021-CGJUS/ASJCGJUS, de 
16/11/2021, publicada no Diário nº 5082, de 18/11/2021, que dispõe sobre a Comissão Permanente de Processo Administrativo 
Disciplinar; RESOLVE: Art. 1º. INSTITUIR os servidores designados pela Portaria nº 2784/2021-CGJUS/ASJCGJUS como 
membros da Comissão deste Processo Administrativo Disciplinar, para apuração dos fatos apontados: 1) Arylma Rocha Botelho - 
Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito - Presidente da Comissão; 2) Daniella Lima Léda - Auxiliar 
Judiciário - Matrícula nº 237938 - Bacharel em Administração – Membro; 3) Ricardo Ferreira Fernandes - Técnico Judiciário, 
Matrícula nº 263350 – Membro; 4) Elesbão Oliveira Cavalcante – Auxiliar Judiciário - Matrícula nº 192248 - Bacharel em Direito – 
Membro. Art. 2º. Restam validados todos os atos realizados pelas comissões anteriormente designadas. Art. 3º. Fixo o prazo de 
60 (sessenta) dias para conclusão dos trabalhos pela Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar. Art. 4º. Esta 
Portaria entrará em vigor na data de sua publicação no DJe. Publique-se. Cumpra-se. 
 

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 0013485-27.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) ADRIANO BEZERRA DA SILVA, nascido aos 27 de novembro de 2.000, natural de Gurupi-TO, filho de 
Deuzirene Bezerra da Silva, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 180, 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 29/11/2021. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, 
lavrei o presente. 
 
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 0004777-51.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, unido estavelmente, lavrador, nascido em 16/06/1965, natural 
de Cristalândia-TO, filho de Sebastião Rodrigues de Matos e de Iraceli Lopes dos Santos, inscrito no CPF sob o nº 012.686.801-
84, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime tipificado no art. 155, §4°, incisos I e IV 
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 07 de dezembro de 2021. Eu, Clifton Alves Gomes, 
Assistente Administrativo de 1ª Instância, lavrei o presente. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 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 0000275-69.2021.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) LUAN MARTINS DE SOUSA, brasileiro, nascido em 09 de junho de2.000, natural de Gurupi-TO, filho de Orlene 
Saraiva de Sousa, portadordo CPF n.º 071.363.511-89, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será 
afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença 
condenatória inserida no evento nº 134, cujo dispositivo segue transcrito: "Por fim, CONDENO os acusados BRUNO DOS 
SANTOS LIRA e LUAN MARTINS DE SOUSA como incursos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 e com fundamento no art. 386, V do 
CPP, absolvo-os do delito previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 18/11/2021. Eu, Livia Kálita Barbosa Amorim, Estagiária, lavrei o presente. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 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 0000096-72.2020.8.27.2722 que a Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra 
o(a) acusado(a) ROMÁRIO SAMPAIO LUZ, brasileiro, solteiro, nascido em 10/05/2000, filho de Maria de Lourdes Alves 
Sampaio, inscrito no CPF sob o nº 082.356.751-61, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do 
crime de tipificação no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal. Ee para que chegue ao conhecimento do 
acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, 
ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida no evento nº 178, cujo dispositivo segue transcrito: 
"Posto isso, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia e, via de consequência, CONDENO os acusados 
VICTOR MANUEL DE JESUS JORGE no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I, II e IV (primeiro fato) e art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV 
(segundo fato), na forma do art. 71, do Código Penal e os acusados ROMÁRIO SAMPAIO LUZ e JOÃO MARCOS BORGES 
DOS SANTOS no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos II e IV, do Código Penal.". Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, 
Estado do Tocantins, aos 03/12/2021. Eu, Clifton Alves Gomes, Assistente Administrativo de 1ª Instância, 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.                               
                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                 
  

MIRACEMA 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL CITAÇÃO 30 DIAS 
O DOUTOR ANDRÉ FERNANDO GIGO LEME NETTO, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Miracema do Tocantins, 
Estado do Tocantins, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc...FAZ SABER, a quantos o presente edital de 
citação com prazo de 30 dias, extraído do processo nº 0002562-64.2019.8.27.2725 AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, onde figura como requerente JOSE FRANCISCO PEREIRA LOPES e requerido e 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este fica devidamente CITADO: 
FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO, CPF: 28280148191, estando em lugar incerto e não sabido, para contestar a ação no 
prazo de 15 dias. DESPACHO: "cite-se o requerido por edital com prazo de 30 (trinta) dias (art. 257, III CPC/15), fluindo o 
prazo, não tendo constituído advogado, nos termos do artigo 72, II CPC/15, nomeio o Defensor Público, diverso do que já atua 
nos autos, como curador especial do requerido, que deverá ser intimado para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) 
dias;". e, para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se este Edital que será publicado na forma da lei, e terá uma via 
afixada no lugar de costume, na sede deste Juízo. DADO E PASSADO nesta cidade de Miracema do Tocantins, 24 de novembro 
de 2021. Eu, Adriana Barbosa de Sousa, o digitei. 
 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Sentenças 
Procedimento Comum Cível Nº 0001811-45.2017.8.27.2726/TO 
AUTOR: SILVANIA PEREIRA DA SILVA 
RÉU: ELIAS DOS SANTOS OLIVEIRA 
RÉU: DOMINGAS ZELIA BARROS DE OLIVEIRA 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Condeno as partes vencidas ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fundamento no artigo 83, § 2º, do Código de 
Processo Civil, levando em consideração a complexidade da causa e o grau de zelo do profissional. Com o trânsito em julgado, 
JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, incisos I, do Código de Processo Civil. Em 
consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Custas e 
honorários advocatícios sob o percentual de 10%. Suspendo a exigibilidade do crédito durante o lapso de 5 (cinco) anos, em 
favor da parte autora, nos moldes do artigo 98, §3º, do CPC, levando em consideração que litiga sob o pálio da justiça gratuita. 
Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 
 

PALMAS 
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 00095517920168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: JOABE SETÚBAL DA CRUZ 
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) JOABE SETÚBAL DA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 16/03/1996, portador do RG 1224582 
SSP/TO, inscrito no CPF nº 052.934.601-02, filho de João Vieira da Cruz e de Maria da Paz Carvalho Setúbal, 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 0009551-79.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida 
pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Joabe Setúbal da Cruz e Guilherme Barros Oliveira, pela prática 
da conduta descrita no artigo 157, § 2º, I e II, 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 1° de março de 2016, por volta das 21h00min, 
em frente à residência situada na Rua 12, Quadra 19, Lote 09, Aureny IV, nesta Capital, os Denunciados, agindo consciente e 
voluntariamente, subtraíram, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis. Segundo logrou-
se apurar, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas a vítima Yuran Rodrigues Carneiro encontrava-se na calçada de sua 
residência, situada no endereço já referido, juntamente com sua mãe e três vizinhos, momento em que foi abordada pelos 
denunciados, os quais estavam numa motocicleta, sendo que o denunciado Guilherme Barros Oliveira ficou na mesma 
esperando, enquanto o denunciado Joabe Setúbal da Cruz desceu da garupa com uma arma de fogo na mão, dizendo “passa o 
celular”. Yuran então entregou seu celular moto G ao mesmo. Os autores subtraíram ainda aparelhos celulares de três vizinhos 
da vítima que estavam no local e evadiram-se. Consta que policiais militares realizavam serviço de patrulhamento pela Avenida 
Raimundo Galvão da Cruz, Setor Taquaralto, nesta Capital, e se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta, os quais, 
ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga em alta velocidade. Em virtude disso foi realizada perseguição, e numa rua o 
condutor da motocicleta bateu num pedaço de madeira, ocasião em que os autores caíram ao chão. No entanto, antes da queda, 
Joabe Setúbal da Cruz dispensou uma arma de fogo fora. Em seguida a polícia conseguiu abordar Joabe e Guilherme e já havia 
sido informada que tinha ocorrido roubo de celulares no Setor Aureny IV, observando que as características dos autores 
coincidiam com as dos dois. Consta que os denunciados foram prontamente reconhecidos pela vítima e por uma testemunha, 
não havendo qualquer dúvida, quanto a serem os autores do roubo acima comentado, sendo presos em flagrante e conduzidos à 
Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. [...] A denúncia foi recebida em 22 de março de 2016 (evento 4). Houve 
citação dos acusados (eventos 9 e 10). Foram apresentadas respostas à acusação (eventos 21 e 34). 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 9/7/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do 
depoimento as acompanha: 1. PM Fernando Ferreira Domingos. Estavam em patrulhamento e os réus estavam de moto. Ao 
avistarem a viatura, empreenderam fuga. Acompanharam eles, o da garupa jogou uma arma. Eles caíram porque bateram num 
local. Detiveram eles. Uma das vítimas os reconheceu. Não lembrou da arma que foi apreendida. Não conhecia os réus. Não 
lembrou se eles usavam capacete na abordagem nem a cor da moto. Não lembrou da vítima, se era homem ou mulher. Não 
lembrou como a vítima narrou o roubo nem o que foi encontrado com os réus. Não lembrou quem fez a busca. Não se recordou a 
forma que o reconhecimento foi realizado. Não lembrou se foram apreendidos dois celulares. A segunda audiência ocorreu em 
15/9/2021. Foram ouvidas as seguintes informantes e testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. PM Fabrício 
Alexandre Lopes. Participou das prisões dos réus. Estavam de patrulhamento tático e se depararam com eles na avenida. 
Quando viram a viatura, empreenderam fuga. Um deles jogou a arma fora e acabaram batendo num pedaço de pau, caíram. 
Saíram correndo, mas conseguiram pegá-los. A arma foi apresentada, tinha duas munições. Tinham dois celulares, mas não 
recorda se eram da vítima. Não lembra se confessaram. Eles estariam fazendo vários assaltos de celular. Não recorda se 
conversou com a vítima. Acha que eles estavam de capacete. Eles caíram, não recordou se correram com ou sem capacete. Viu 
eles sem capacete na Delegacia e no local da ocorrência. Teve COVID e não lembra da fisionomia. Não lembra da cor da moto. 
Não lembra da vítima dizer que a moto tinha uma cor, mas ser outra. Não lembra de quem eram os celulares. 2. Camila Setúbal 
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da Cruz Pontes, irmã de Joabe. Acha que não foi Joabe, pois seu irmão sempre trabalhou, nunca precisou fazer isto. Ele sempre 
trabalhou com vidro temperado, esquadrias. Ele nunca mais foi preso. Está trabalhando com diárias. Ele é solteiro, acha que tem 
24 anos, mora com sua mãe. Não sabe se Guilherme trabalhava, conhecia ele por ir na sua casa. Ele tinha uma moto, não 
lembra a cor. Acha que Joabe estava sem celular na época. 3. João Paulo Setúbal da Cruz, irmão de Joabe. Estava na casa de 
um tio seu no dia do fato, mas enquanto estava em casa Joabe não estava com arma. Quando ele saiu com Guilherme, não 
estava em casa. Nunca viu Joabe com arma. Ele não tinha moto. A amizade deles já tinha uns 3 anos, sempre foi tranquila, 
Guilherme frequentava sua casa e trabalhava. Joabe trabalhava numa empresa de vidros. Não lembra se Guilherme trabalhava. 
Joabe está trabalhando, é terceirizado para algumas vidraçarias, não sai após as 22h. Guilherme tinha moto na época, era uma 
FAN 150 preta. 4. Fagner Junior Freitas da Silva. Conhecia Guilherme na época. Eles estavam na sua casa tomando refri. Não 
sabe a hora, mas já tinha umas duas horas. Eles saíram de lá de moto, que era do Guilherme, cor preta. Eles tinham celular, já 
falou com eles pelos aparelhos. Eles nunca praticaram crimes. Trabalhavam. Joabe mexia com esquadria de alumínio e 
Guilherme trabalhava numa empresa de tintas. Guilherme trabalha com pintura, não tem muito contato. Eram de família. Não 
sabe o motivo de estarem com a arma, não sabia que estavam armados quando estavam na sua casa. No interrogatório, os réus 
relataram o que segue: 1. Guilherme Barros Oliveira. Era amigo de Joabe. Tinha acabado de comprar uma moto naquele ano. 
Tinham amizade com Fagner. Levou Guilherme para cobrar um rapaz, passaram na casa de Fagner, ficaram tomando 
refrigerante por muito tempo. Quando saíram, avistaram a polícia, assustou-se com a viatura e tentou evadir do local, 
escorregaram e caíram. Nunca viu as pessoas nem praticou o crime. Assustou porque Joabe disse que cobraria o rapaz e ele 
estava armado. Estavam com drogas, era usuário. Joabe estava com drogas. Não andavam aprontando. Sua moto era uma FAN 
150, preta. Foram presos em Taquaralto, em torno das 21h30, 22h. Passou pelo Aureny IV para buscar Joabe, ele morava lá. 
Não sabe onde fica a rua 12. Colocaram os dois com outro rapaz na Delegacia e disseram que foram eles. Os celulares eram 
próprios. Joabe jogou a arma fora. Usavam capacete. Acha que sua camiseta era branca, bermuda. Trabalha com pintura desde 
os 13 anos. A moto era financiada. 2. Joabe Setúbal da Cruz. Já usou maconha. Trata-se de um mal entendido. Não mostrou a 
arma para ninguém, os policiais viram que estava armado porque foram presos. Estava armado porque tinha um vizinho 
chamado Neguinho, morava perto de onde morava, mudou, ele também, e ficou com sua jaqueta. Quando cobrou, foi intimidado 
com arma de fogo. Soube onde ele morava e foi atrás dele recuperar a jaqueta. Foi com o Guilherme, porque ele estava na sua 
casa e conhecia o rapaz. Aproveitou que ele estava de moto. Morava no Aureny IV. Não sabe se a rua 12 é perto de onde 
morava. Fugiu porque sabia que estava armado e é crime. O celular que estava consigo no dia era seu. A moto era do 
Guilherme, era preta, novinha. Comprou o aparelho de um primo seu. Seu tio comprou para seu primo e comprou dele. Acredita 
que falou para o Delegado. Foi tratado como meliante. Trabalha como autônomo. Esteve na casa do Fagner no dia que foram 
presos. Estava com Guilherme e o irmão de Fagner. Era umas 20h30, 21h30. Saiu da casa dele e dirigiram-se à casa do 
Neguinho. No trajeto, foram surpreendidos pela polícia. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais por 
memoriais escritos, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia (evento 218). A defesa de Guilherme, 
em seus memoriais, requereu a absolvição por não haver prova de que o fato existiu ou do réu ter concorrido para o crime. 
Subsidiariamente, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena no 
mínimo legal e que seja concedido o réu o benefício de apelar em liberdade (evento 222). A defesa de Joabe, em seus 
memoriais, requereu a absolvição por não haver prova da existência do fato e por estar comprovado que o réu não concorreu ao 
crime. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da 
menoridade relativa, bem como a fixação de regime aberto de cumprimento de pena. Pugnou pela conversão da pena privativa 
de liberdade pela restritiva de direitos e a concessão do benefício de recorrer em liberdade (evento 223). 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 assiste razão às defesas. A denúncia imputou aos acusados a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de 
pessoas e emprego de arma de fogo. As provas produzidas em  juízo levantam mais dúvidas do que contribuem com a 
acusação, pois não identifiquei nenhuma prova inequívoca acerca da autoria. As testemunhas abaixo recordaram apenas de dois 
indivíduos fugindo numa moto, sendo que um deles descartou uma arma: PM Fernando Ferreira Domingos. [...] Não lembrou da 
arma que foi apreendida. Não conhecia os réus. Não lembrou se eles usavam capacete na abordagem nem a cor da moto. Não 
lembrou da vítima, se era homem ou mulher. Não lembrou como a vítima narrou o roubo nem o que foi encontrado com os réus. 
Não lembrou quem fez a busca. Não se recordou a forma que o reconhecimento foi realizado. Não lembrou se foram 
apreendidos dois celulares. PM Fabrício Alexandre Lopes. [...] Um deles jogou a arma fora e acabaram batendo num pedaço de 
pau, caíram. Saíram correndo, mas conseguiram pegá-los. [...] Tinham dois celulares, mas não recorda se eram da vítima. Não 
lembra se confessaram. [...] Não recorda se conversou com a vítima. [...] Teve COVID e não lembra da fisionomia. Não lembra da 
cor da moto. Não lembra da vítima dizer que a moto tinha uma cor, mas ser outra. Não lembra de quem eram os celulares. Tais 
afirmações são insuficientes para embasar eventual sentença condenatória, pois são inconclusivas no tocante à autoria. No 
mais, ressalto que as vítimas não foram ouvidas judicialmente. No inquérito, a vítima Yuran afirmou que os autores estavam em 
uma moto vermelha, mas as testemunhas que compareceram em audiência frisaram que Guilherme tinha uma motocicleta da 
cor preta, sendo compatível com a moto apreendida no ato da prisão em flagrante: João Paulo Setúbal da Cruz, irmão de Joabe. 
[...] Guilherme tinha moto na época, era uma FAN 150 preta. Fagner Junior Freitas da Silva. [...] Eles saíram de lá de moto, que 
era do Guilherme, cor preta. [...] Ademais, eles foram presos com dois aparelhos celulares, mas a suposta vítima afirmou que seu 
celular não foi encontrado. Os objetos também não foram restituídos a ninguém nem apreendidos (evento 23 do IP), não sendo 
possível afirmar que provêm de ilícito. Quanto à alegação ministerial de que se eles não tivessem praticado o crime de roubo, 
não teriam fugido quando avistaram a viatura, os réus relataram em juízo que Joabe portava arma e drogas, motivo pelo qual 
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ficaram assustados: Guilherme Barros Oliveira. [...] Assustou porque Joabe disse que cobraria o rapaz e ele estava armado. 
Estavam com drogas, era usuário. Joabe estava com drogas. [...] Joabe Setúbal da Cruz. [...] Estava armado porque tinha um 
vizinho chamado Neguinho, morava perto de onde morava, mudou, ele também, e ficou com sua jaqueta. [...] Fugiu porque sabia 
que estava armado e é crime. [...] Conforme Auto de Exibição e Apreensão (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 12, do IP), foi 
apreendido um tablete de substância esverdeada semelhante à maconha, o que foi confirmado pelo Laudo Pericial n. 1259/2016 
(evento 20, LAU1, p. 10, do IP). Também foi apreendida uma arma de fogo modelo bereta, n. B97255, calibre .25, municiada com 
duas munições, devidamente periciada, conforme Laudo Pericial n. 1070/2016 (evento 20, LAU1, p. 5, do IP), corroborando com 
a narrativa dos réus. Por todo exposto, concluo que não há provas suficientes de que eles concorreram para o crime, 
prevalecendo o princípio in dubio pro reo, como já se posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins anteriormente: [...] 
1. É consabido que no âmbito criminal, a prova, para dar suporte a um juízo condenatório, há de ser robusta e séria, não sendo o 
que se infere dos autos. A presunção, no processo penal, é em favor do réu e não contra ele, sendo da acusação o encargo de 
provar a culpabilidade imputada. [...] 3. Não se colhendo da prova produzida sob o crivo do contraditório a certeza necessária 
quanto à autoria dos fatos narrados na denúncia, subsistindo apenas indícios, outra solução não há senão aplicar o princípio do 
in dubio pro reo e absolver o apelante [...] (AP 00020960620198272714, Rel. Des. Ângela Prudente, julgado em 18/3/2020). 
FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. INSUFICIÊNCIA 
PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DO DELITO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Não havendo comprovação suficiente da autoria 
do delito, deve ser mantida a sentença absolutória proferida no juízo singular, em observância ao princípio do in dúbio pro reo. 
(AP 00019509520158270000, Rel. Des. Helvécio Brito, julgado em 22/2/2015). 3. DISPOSITIVO. Ante o exposto, 
julgo improcedente a denúncia para absolver Joabe Setúbal da Cruz e Guilherme Barros Oliveira, com fulcro no artigo 386, V, do 
Código de Processo Penal. Sem custas. Os bens apreendidos (evento 23 do IP) foram devidamente destinados (evento 92), não 
havendo remanescente. Intimo as partes para ciência. Expeça-se o necessário, promova as atualizações e baixas de praxe, e 
oficie o Instituto de Identificação. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. Palmas/TO, 3 de 
novembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 15/12/2021. Eu, NAYNA GABRIELLA 
MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00271959820178272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: LEONARDO GOMES DOS SANTOS 
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) LEONARDO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 09/09/1994, natural de 
Palmas/TO, portador do RG nº 1.004.705 SSP/TO, ?filho de Luiz Gomes da Silva e de Francisca das Chagas Santos, 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 0027195-98.2017.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal 
promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Luciano Gomes dos Santos e Leonardo Gomes dos 
Santos pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, 
os quais transcrevo, in verbis:[...] Consta dos inclusos autos de inquérito policial que na madrugada do dia 02 de fevereiro de 
2017, os denunciados Luciano Gomes dos Santos e Leonardo Gomes dos Santos, ambos nutridos pela mesma unidade de 
desígnios, consciência e voluntariedade, subtraíram para proveito comum, mediante escalada e arrombamento, 03 (três) caixas 
de cervejas e 02 (dois) litros de cachaça do estabelecimento comercial But Marques, localizado na Praia das Arnos, nesta 
Capital, de propriedade de Maria Rita da Silva. Foi apurado que para subtrair as bebidas, um dos denunciados escalou a parede 
do mencionado estabelecimento comercial, enquanto o outro dava suporte do lado de fora. Consta, ainda, que para retirá-las do 
interior do bar, os dois denunciados romperam a parede dos fundos, conforme se extrai do Laudo Pericial constante no (evento 
43, folhas 04- 12) dos autos de inquérito policial em anexo. Da vítima foram subtraídas 03 (três) caixas de cerveja Kaiser e 02 
(dois) litros de cachaça, totalizando um prejuízo de R$ 92,20 (Noventa e Dois Reais e Vinte Centavos).1 Ao chegar em seu 
estabelecimento, a vítima Maria Rita da Silva encontrou uma carteira de identidade pertencente ao denunciado Leonardo Gomes 
dos Santos que havia caído quando executavam o crime. Ela observou também que dois rapazes em uma motocicleta chegaram 
próxima ao seu bar e um deles procurava algo, levando a crer tratar-se da carteira de identidade. Então, de posse do referido 
documento e das características da motocicleta, ela acionou os Guardas Metropolitanos, os quais localizaram os denunciados 
logo depois, ainda consumindo as bebidas alcoólicas, e os prederam em flagrante delito. [...] A denúncia foi recebida em 24 de 
novembro de 2017 (evento 11). Houve citação do acusados (evento 29). Foi apresentada resposta à acusação (evento 38) e 
juntada as declarações da testemunha Marquinho Alves de Souza, proprietário da Drinks Distribuidora e Conveniência 24 horas 
(evento 39). 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 17/6/2019, quando foram ouvidas 
as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha (evento 109): 1. GM Josivaldo José da Silva. Estavam em 
patrulhamento na praia quando a vítima chamou e disse que viu dois rapazes que tinham furtado seu estabelecimento. Eles 
teriam deixado cair a carteira e foram pegos em um funeral. Eles subtraíram cerveja. Ela é dona de um bar na Praia das ARNOS. 
Eles arrombaram a porta. Não viram se a porta estava arrombada. A vítima mostrou. Eles confessaram. Não sabe se alguém 
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presenciou. A cerveja era de lata. Foi subtraída mais de uma caixa, encontraram mais de meia caixa com eles. Eles pegaram a 
carteira. Acha que eles arrombaram a porta ou entraram por cima. A dona do bar estava em frente à barraca. Ela viu quem 
subtraiu, viu quando eles voltaram para pegar a carteira. Não verificaram se os réus compraram. Não conhece a Drinks 
Distribuidora. Abordaram eles de manhã, umas 7h30min. Viu eles confessando na DP. Um dos irmãos estava dormindo de tão 
alcoolizado. A mulher reconheceu eles. Não era distante da praia, menos de 2 km. Só pegou 6 latinhas com eles, a caixinha era 
de 12. 2. GM Wanderson Borges Moreira. Foram acionados, pois a vítima ligou dizendo que encontrou uma carteira com 
documentos pessoais no local que foi furtado. Ela disse que eles estavam no velório de um rapaz que foi assassinado, na 407 
norte. A vítima disse que eles subtraíram bebidas alcoólicas, cervejas. É mais de caixa. Tinha um ferro fazendo uma rampa para 
pular por cima. Eles estavam embriagados e confessaram o crime. Estavam com a identidade deles. Um deles era do exército. 
Eles pediram para pagar as latinhas, mas a vítima quis levar adiante. Eles pegaram uma escada, não tinha telhado. Não houve 
arrombamento na parede, foi por cima. Trabalha na região norte, tem muitos furtos lá. O pessoal falava de uma moto preta com 
dois magrinhos. Encontraram os documentos e eles confessaram. Não sabe se alguém os viu entrando lá. Eles subtraíram toda 
a bebida da vítima. Tinha muito dinheiro em uma das carteiras. Eles estavam com três latinhas, mas foi subtraído tudo da vítima, 
caixas de latinhas. Um deles disse que tentou comprar, mas não tinha ninguém na hora. Um dos dois não confessou, disse que 
queria comprar. Quando chegaram no local, tinha uma barra de ferro, não sabe se foi usada. A vítima disse que subiram por lá, 
porque estava amassado. 3. GM Eduardo Carlos Bueno Júnior. A vítima acionou por conta de um furto na praia das ARNOS. 
Não sabe como eles entraram. Ela disse que eles voltaram para pegar uma carteira, deu as características da moto e deles. Era 
uma Titan preta. Eles estavam num velório de um colega. A moto estava no local. Eles confessaram. Não lembra se houve 
negociação. Tinham umas seis latas de cerveja. A vítima disse que eles levaram mais de uma caixinha. Não encontraram pinga 
com eles. Ela disse que entraram no bar dela. Ela sabia que eram eles, porque voltaram para buscar a carteira, foi quando ela 
presenciou. Não sabe onde a carteira estava. Não viu carteira, ela que relatou. Não pegaram carteira. A vítima não entregou 
carteira. Ela não contou como eles teriam entrado no local. Era por volta das 8h. O furto ocorreu pela manhã. Ela disse que eles 
tinham acabado de sair de lá. Eles confessaram o furto. Um deles estava bastante alcoolizado. Não lembra se eles pegaram os 
documentos com ela, pois quem encontrou foi ela. Não viu carteira. A segunda audiência ocorreu em 9/8/2021 (evento 134). 
Foram ouvidas as seguintes testemunhas e informante, cujo resumo do depoimento as acompanha: 1. Maria Rita da Silva, 
vítima. Não lembra direito como foi, mas sabe que não estava no quiosque, que funciona no fim de semana. A vizinha do 
quiosque disse que a porta estava arrombada. Quando chegou lá, estava arrombada mesmo. Uma funcionária da sua vizinha 
encontrou uma identidade no estacionamento, mas não lembra de quem era. Viu um deles no galpão como se tivessem 
procurando algo. Só subiram na moto e saíram. Não ressarciram o prejuízo, pois não ficou comprovado que foi eles. Acharam 
uma câmera de distribuidora onde mostrou eles saindo com as mesmas cervejas que foram furtadas na praia. Eles teriam 
comprado a cerveja. Não conhecia eles, não sabe quem são. 2. Marquinho Alves de Sousa. Há imagens deles comprando a 
cerveja na sua distribuidora, na sua mão. Quando pegaram eles, podiam ter ido à distribuidora porque tinha as imagens, mas não 
foram. A praia das ARNOS fica no fundo da quadra, bem próxima da distribuidora. 3. Enedina Fernandes Passos de Sousa. 
Soube que eles estavam sendo acusados, mas estavam num velório e foram comprar bebida numa distribuidora. Não sabe qual, 
mas é nas ARNOS. Conhece eles há muito tempo, trabalhavam com o pai como pintores. Luciano trabalha no shopping e 
Leonardo num negócio de ferro, com reciclagem. Os réus foram interrogados e relataram o que segue: 1. Leonardo Gomes dos 
Santos. Já foi processado por furto e porque estava com um amigo que portava drogas. Pegaram eles perto do velório, tinham 
acabado de furtar na praia. Foram lá poucas horas antes, onde perdeu a carteira. Os policiais chegaram com a carteira e 
informando que foram acusados de furto de bebidas. Estavam passando ao lado do velório. Tinham ido de moto à praia. Quando 
voltaram para procurar, foram abordados. Não furtaram. Estava com seu irmão e foram os dois comprar bebida na 
distribuidora. 2. Luciano Gomes dos Santos. Ficou preso 3 meses no exército, porque era militar. Seu irmão ficou uma noite na 
CPP. Comprou as cervejas na distribuidora da 33, tem cópia da nota fiscal. Não tinha cachaça, não sabe de pinga. A polícia 
achou seu documento próximo à praia e a perícia disse que o documento estava dentro do estabelecimento. A testemunha não 
achou dentro, mas a polícia disse que foi. Foi músico da metropolitana por 5 anos. O policial afirmou que tinha dinheiro na 
carteira, outro negou. Tinha uns mil reais na carteira, mas não encontraram. Recebeu um dia antes dois mil do exército. Não foi 
requerida nenhuma diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou absolvição dos réus por insuficiência 
probatória (evento 137). A defesa, por sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição por não existir prova 
dos réus terem concorrido para a infração penal (evento 142). 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.  Acolho o posicionamento defensivo para absolver os réus por ausência de prova de que eles 
concorreram para a infração penal. Como bem salientou o Ministério Público nas suas alegações finais, os réus foram envolvidos 
nestes fatos porque alguém os viu procurando algo em local próximo ao estabelecimento comercial, passando a supor que eles 
teriam subtraído 3 (três) caixas de cervejas e 2 (dois) litros de cachaça. Quando foram encontrados, estavam com algumas 
latinhas de cerveja, que variam entre 3 (três) e 6 (seis), conforme depoimentos prestados pelos guardas metropolitanos em 
juízo: GM Josivaldo José da Silva. [...] Só pegou 6 latinhas com eles, a caixinha era de 12. GM Wanderson Borges Moreira. [...] 
Eles estavam com três latinhas, mas foi subtraído tudo da vítima, caixas de latinhas. [...] GM Eduardo Carlos Bueno Júnior. [...] 
Tinham umas seis latas de cerveja. A vítima disse que eles levaram mais de uma caixinha. [...] Depreende-se que nem os 
guardas souberam explicar como eles teriam subtraído tudo da vítima, mas só foram encontrados com poucas latinhas logo após 
o ocorrido. Em relação à carteira que foi perdida, os guardas também se contradisseram, não sabendo precisar se eles estavam 
procurando a carteira quando foram vistos pela vítima, se ela pegou a carteira no estabelecimento e os identificou ou se os 
guardas receberam o objeto que estava em local diverso: GM Josivaldo José da Silva. [...] Eles teriam deixado cair a carteira e 
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foram pegos em um funeral. [...] Eles pegaram a carteira. [...] Ela viu quem subtraiu, viu quando eles voltaram para pegar a 
carteira. [...] GM Wanderson Borges Moreira. Foram acionados, pois a vítima ligou dizendo que encontrou uma carteira com 
documentos pessoais no local que foi furtado. [...] Estavam com a identidade deles. [...] Encontraram os documentos e eles 
confessaram. [...] Tinha muito dinheiro em uma das carteiras. [...] GM Eduardo Carlos Bueno Júnior. [...] Ela disse que eles 
voltaram para pegar uma carteira, deu as características da moto e deles. [...] Ela sabia que eram eles, porque voltaram para 
buscar a carteira, foi quando ela presenciou. Não sabe onde a carteira estava. Não viu carteira, ela que relatou. Não pegaram 
carteira. A vítima não entregou carteira. [...] Não lembra se eles pegaram os documentos com ela, pois quem encontrou foi ela. 
Não viu carteira. Em juízo, a própria vítima contradisse os guardas: Maria Rita da Silva, vítima. [...] Uma funcionária da sua 
vizinha encontrou uma identidade no estacionamento, mas não lembra de quem era. Viu um deles no galpão como se tivessem 
procurando algo. [...] Soma-se a isto o depoimento de Marquinho Alves de Sousa: "Há imagens deles comprando a cerveja na 
sua distribuidora, na sua mão. Quando pegaram eles, podiam ter ido à distribuidora porque tinha as imagens, mas não foram. 
[...]". Antes da instrução, foi juntada declaração da testemunha afirmando que eles adquiriram as cervejas na sua conveniência 
(evento 39). Diante destas provas e da negativa veemente dos réus tanto no inquérito policial quanto em juízo, estou convencido 
de que não há nenhuma prova de que eles concorreram para a subtração dos objetos do estabelecimento comercial But Marx, 
sendo caso de absolvição, pois somente foram envolvidos no caso por estarem próximo ao local do furto. 3. DISPOSITIVO. Ante 
o exposto, julgo improcedente a denúncia para absolver Luciano Gomes dos Santos e Leonardo Gomes dos Santos, com fulcro 
no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. Sem custas. Eventual bem apreendido deverá ser restituído, conforme 
Provimento n. 11/2019/CGJUS/TO. Intimo as partes para ciência. Promovam as baixas e atualizações de praxe, oficiando o 
Instituto de Identificação. Expeça-se o necessário. Salvo recursos e após cumprimento das diligências cartorárias, arquive-se. 
Palmas/TO, 06 de outubro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." Palmas, aos 15/12/2021. Eu, NAYNA 
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Vara de execuções fiscais e ações de saúde 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA ) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: FORTALEZA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS 
LTDA. CNPJ/CPF: 11.501.714/0001-08, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da 
existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 0052498-46.2019.8.27.2729 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). 20190033517, inscrita em: 06/03/2017, referente à TLF, 20190033518, inscrita em: 06/03/2017, 
referente à TLS, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.750,60 (Dois Mil e Setecentos e 
Cinquenta Reais e Sessenta 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, 3 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: AZRIEL JOSE DE SOUZA. CNPJ/CPF: 010.518.621-08, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 0050511-
72.2019.8.27.2729 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). 20190026458, inscrita em: 04/01/2019, referente à IPTU REV, 20190026459, inscrita 
em: 04/01/2019, referente à IPTU REV, 20190026460, inscrita em: 06/03/2017, referente à COSIP, 20190026461, inscrita em: 
06/03/2017, referente à IPTU, 20190026465, inscrita em: 04/01/2019, referente à IPTU REV, 20190026466, inscrita em: 04/01/2019, 
referente à IPTU REV, 20190026467, inscrita em: 06/03/2017, referente à COSIP, 20190026468, inscrita em: 06/03/2017, referente à 
IPTU, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.897,31 (Dois Mil e Oitocentos e Noventa e Sete Reais e 
Trinta 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, 3 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: LUCAS CORDEIRO VILARINS ROCHA. CNPJ/CPF: 038.225.761-82, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - eProc - nº 0049703-67.2019.8.27.2729 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). 20190029683, inscrita em: 
24/05/2019, referente à ITBI, 20190029684, inscrita em: 04/01/2019, referente à IPTU REV, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.999,38 (Dois Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Trinta 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, 3 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: MARIA APARECIDA DE FREITAS - ME. CNPJ/CPF: 13.345.032/0001-70, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - eProc - nº 0045520-19.2020.8.27.2729  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). 20200002361, 
inscrita em: 24/01/2020, referente à ISS-SN (PGFN), cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
3.883,03 (Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Três Reais 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, 3 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: PAULO DO NASCIMENTO SARMENTO FILHO, CPF/CNPJ: 
48359009449, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00100581120148272729, 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) 
20140001372, inscrita em: 15/08/2013, referente ao TXL-FUNC; 20140001373, inscrita em: 15/08/2013, referente ao TXL-
SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.286,53 (Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Seis 
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, 17 de 
dezembro de 2021. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 
Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 

EDITAL Nº 4362381 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 30 DIAS 
ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 00321694720188272729 
Denunciado: EDIMAR PAPOHO KRAHO 
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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 00321694720188272729 , tendo como Réu: 
EDIMAR PAPÔHO KRAHÔ, brasileiro, natural de Goiatins/TO, união estável, indígina, nascido aos 30/06/1978, filho de Abílio 
Marcos Messias Atohkran Krahô e de Carmozina Ahtrywy Krahô, portador do RG nº 1.049.453 SSP/TO, 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 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. Na hipótese da existência de 
bem(ns) apreendido(s), proceda-se com a adoção das medidas legais ou normativas a respeito e, surgindo qualquer 
intercorrência ou dúvida, lançar conclusão sob certificação. Fica esta sentença publicada quando da sua inserção no 
sistema virtual. Registre-se em pasta própria para tal finalidade. Intimem-se Ministério Público, Assistência da Acusação e 
Defesa, bem como as pessoas que figurarem na condição de vítima(s) ou representante(s) legal(is) e o(s) autor(es) do(s) fato(s), 
no que couber. Providencie-se o necessário e ultimadas as providências, arquivem-se os autos. Palmas, 08 de desembro de 
2021, 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 16/12/2021. Eu, Juliene Lemes 
Pedreira Maya, digitei. Dr. Antiógenes Ferreira de Souza – Juiz de Direito. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. 
O(a) Dr(a) Ana Paula Araújo Aires Toribio - Juiz(a) de Direito em substituição por esta Comarca de Palmeirópolis, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, com prazo de 
15 (quinze) dias, que neste Juízo corre seus trâmites legais,  Ação penal, processo n. 0000246-34.2017.8.27.2730,que a Justiça 
Pública desta Comarca, como Autora, em que é réu ISAIAS INACIO GOMES, brasieliro, união estável, lavardor, portador do 
RG n° 800.516 SSP/TO, inscrito no CPF n° 028.188.271-16, filho de osé Wilson Gomes e Maria Rita Lourenço de Lima, natural 
de São Salvador do Tocantins/TO, nascido aos 27/06/1988, atualmente em local incerto e não sabido, fica INTIMADO(a) o(a) 
Sr.(a) ISAIAS INACIO GOMES, Para efetuar o pagamento, no prazo de 10(dez) dias, do dias-multa no valor de R$148,57 (cento 
e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos), referente a condenação de 04 (quatro) dias-multa, conforme sentença 
evento 80 e Cálculo atualizado evento 81. E para que chegue ao conhecimento de todos e do referido réu(ré), mandou expedir o 
presente Edital, que será afixado no local de costume e publicado no Diário da Justiça e Diário da Justiça Eletrônico. Dado e 
passado nesta cidade de Palmeirópolis/To, aos 15/12/2021. Eu, Rosimeire Pereira Barbosa Oliveira - Técnica Judiciária, o o 
subscrevo de ordem do(a) Dr(a) Ana Paula Araújo Aires Toribio - Juiz(a) de Direito. 
 

PARAÍSO 
1ª vara criminal 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 10 (dez) dias 
Autos de Ação Penal nº 00028858020218272731   Chave n. 711659229321 
Denunciado: MARCOS VINICIUS SOUSA PERES 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática 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 em desfavor do 
acusado MARCOS VINICIUS SOUSA PERES brasileiro, solteiro, garçom, nascido aos 09/08/1996, filho de Edinalva Pereira 
Sousa e de Weusliene Correia Peres, inscrito no CPF sob o n. 063.818.721-44, residente e domiciliado na Rua 17, n. 168, Setor 
Nova Esperança, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 
306, § 1º, inciso I, c/c art. 309, caput, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n. 9.503/97) em concurso material (art. 
69 do CP). E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa 
escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. 
Em resposta o(s) acusado(s) poderá(o) arguir preliminares e alegar tudo que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e 
requerendo sua intimação, quando necessário. A partir desta decisão (recebimento da denúncia), quaisquer mudanças de 
endereço deverão ser informadas em Juízo, para fins de adequada intimação e comunicação oficial. Advirta(m)-se, 
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ainda, o(s) acusado(s), de que em caso de procedência da acusação, a sentença poderá fixar valor mínimo à reparação 
dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, se o caso. 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 15/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de 
Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 10 (dez) dias 
Autos de Ação Penal nº 00030615920218272731   Chave n. 103557920821 
Denunciado: FABIO RODRIGUES SOUSA LIMA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática 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 em desfavor do 
acusado FABIO RODRIGUES SOUSA LIMA brasileiro, união estável, empresário, natural de Maceió/AL, nascido aos 
03/05/1976, filho de Raimundo Nonato Sousa Lima e Lusimar de Maria Rodrigues Sousa Lima, inscrito no RG n. 279.540 
SSP/TO, residente na Quadra 408 Norte, Avenida LO-12, lote 04, Palmas/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como 
incurso nas sanções do artigo 339, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme 
certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Em resposta, o(s) acusado(s) poderá(o) arguir preliminares e alegar 
tudo que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, até o máximo de 8 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. A partir desta decisão 
(recebimento da denúncia), quaisquer mudanças de endereço deverão ser informadas em Juízo, para fins de adequada 
intimação e comunicação oficial. Advirta(m)-se, ainda, o(s) acusado(s), de que em caso de procedência da acusação, a 
sentença poderá fixar valor mínimo à reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos 
pelo ofendido, se o caso. 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 15/12/2021. Eu 
(LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15 (quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00005266020218272731   Chave n. 480840041021 
Denunciado: WELLITON SILVA MOREIRA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado WELLITON SILVA MOREIRA brasileiro, solteiro, natural de Paraíso/TO, nascido aos 03/12/1987, filho de Luiz do 
Nascimento Moreira e Floracy Maria Pereira da Silva, inscrito no RG n. 1.006.296/TO e CPF n. 030.095.541-40, residente e 
domiciliado na Rua Suíça, s/n., Jardim América, Paraíso/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas 
sanções do artigo 121, §2º, inc. II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sob os rigores da Lei 8.072/90. E, o qual se 
encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o 
acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de 
Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00018049620218272731   Chave n. 812278132621 
Denunciado: RANIEL CARVALHO SILVA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado RANIEL CARVALHO SILVA brasileiro, solteiro, ajudante de serralheiro, natural de Paraíso/TO, nascido aos 
04/10/1994, filho de Raimunda Carvalho de Souza Silva e Adão Martins da Silva, inscrito no CPF sob o n. 058.683.701-98, 
residente e domiciliado na Rua Ceará, n. 709, Setor Oeste, Paraíso/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso 
nas sanções do art. 150, caput, do Código Penal, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e 
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não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do 
inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 
10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, 
ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, 
cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado 
do Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00020941420218272731   Chave n. 794587773121 
Denunciado: WANDERSON PEREIRA GONÇALVES 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado WANDERSON PEREIRA GONÇALVES, brasileiro, união estável, refrigeração, natural de Paraíso do Tocantins/TO, 
nascido aos 18/05/1987, filho de José Gonçalves Filho e Margarida Pereira Gonçalves Filho, portador da Cédula de Identidade n. 
797.614 SSP-TO, residente e domiciliado na Rua Castro Alves, nº 1265, Setor Jardim Paulista, Paraíso do Tocantins, atualmente 
em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso I, da Lei n. 9.503/97. E, o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado 
em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de 
testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a 
apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos 
é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Técnica Judiciária), 
que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00027117120218272731   Chave n. 543504872921 
Denunciado: GILBERTO DIAS PINTO 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado GILBERTO DIAS 
PINTO brasileiro, em união estável, pedreiro, natural de Paraíso do Tocantins/TO, nascido aos 02/11/1993, filho de Oliveira Pinto de Souza e 
de Maria Reis Dias Barros, inscrito no CPF sob o n. 040.824.151-90, residente e domiciliado na Rua 14, Qd. 63, Lt. 07, Setor Jardim 
América, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto Lei 
3.688/41, sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar 
defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que 
fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento 
de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso 
do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de Direito), que digitei e 
subscrevi. 

  
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00033811220218272731   Chave n. 411654671321 
Denunciado: WENDEL FERREIRA UCHOA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado WENDEL FERREIRA 
UCHOA brasileiro, solteiro, diarista, nascido em 09/06/1998, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Jucilene de Souza Ferreira e de 
Raimundo José Uchôa Vieira, residente na Rua Portugal, n. 2.215, Setor Vila Regina, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º c/c art. 150, caput, ambos do Código Penal, em concurso material 
(art. 69 do CP), sob os rigores da Lei 11.340/06. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial 
de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para 
apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo 
certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e 

Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - 
Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
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EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00078183320208272731   Chave n. 546046597820 
Denunciado: GILMAR FERREIRA LANDIN 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado GILMAR FERREIRA LANDIN brasileiro, união estável, autônomo, nascido em 16/02/1988, natural de Miracema do 
Tocantins/TO, filho de Noel Ferreira Landin e de Maria do Socorro Rodrigues Morais, inscrito no CPF 056.218.091-57, residente 
na Rua 01, s/n, Vila Mamona, Paraíso do Tocantins/TO; diante do fato a seguir tratado, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do artigo 157, 2º, inciso II, do CP. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário de Direito), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00067565520208272731   Chave n. 509531339620 
Denunciado: WESLEY CAMPELO DE SOUZA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado WESLEY CAMPELO DE SOUZA, vulgo “4 e 20”, brasileiro, união estável, nascido em 29/06/1995, natural de 
Caseara/TO, filho de Marilene Campelo de Souza, inscrito no CPF 071.856.661-04 e no RG 1.194.811, residente na Av. 
Araraquara, n. 469, ao lado da Padaria, Setor Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não 
sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro 
teor da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE - Escrivã Judiciária), que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00076408420208272731   Chave n. 882487027520 
Denunciado: DOMINGOS DA CRUZ COSTA FERREIRA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito em substituição automática da Única Vara Criminal desta Comarca de 
Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do 
acusado DOMINGOS DA CRUZ COSTA FERREIRA, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido em 28/06/1978, natural de 
Estreito/MA, filho de Audelina Costa Ferreira e de João Gomes Ferreira, inscrito no CPF 703.669.852-72 e no RG 3419437, 
residente na Rua 21, n. 421, Setor Paraíso dos Ipês, em Paraíso do Tocantins/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, 
como incurso nas sanções do artigo art. 217-A, caput, do Código Penal. E, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido, 
conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica CITADO, o acusado em epigrafe, do inteiro teor 
da DENÚNCIA, bem como, INTIMADO para apresentar defesa escrita e querendo rol de testemunhas, no prazo de 10 (dez) 
dias, cuja peça deverá ser oferecida por advogado, sendo certo que fluído o prazo sem a apresentação da dita defesa, ser-lhe-á 
nomeado membro da Defensoria Pública para tal finalidade. Para conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2º via 
fica afixada no local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, Estado do 
Tocantins, aos 17/12/2021. Eu (NAYRA ADRIANNE AZEVEDO RESENDE - Escrivã Judiciária), que digitei e subscrevi. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00065865420188272731     Chave: 821055975118 
Acusado: SEBASTIAO LOPES 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Juíza de Direito em Substituição Automática 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 90 (noventa) 
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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 SEBASTIAO LOPES QUALIFICAR, o qual se encontra 
em lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro 
teor da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados , cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o 
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para 
CONDENAR SEBASTIÃO LOPES, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código 
Penal Brasileiro. Atendendo aos ditames contidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, PASSO À INDIVIDUALIZAÇÃO 
DA PENA. PRIMEIRA FASE A culpabilidade, juízo de reprovação do delito e do autor do fato, deve incidir nos limites do próprio 
tipo penal incriminador, não havendo, nos autos, elementos que justifiquem um juízo de reprovação mais rigoroso, razão pela 
qual a circunstância judicial da culpabilidade deve ser apreciada positivamente. 7 Em relação aos antecedentes, primário. No que 
concerne à conduta social e à personalidade do agente, não há nos autos elementos que permitam aferir tais circunstâncias, 
devendo ser valoradas favoravelmente. Quanto aos motivos do crime, devem-se perquirir os precedentes que levam à ação 
criminosa, não se confundindo com o dolo e a culpa. No caso em tela, o motivo do crime é aquele inerente ao tipo penal. Dessa 
maneira, esta circunstância judicial deve ser aferida favoravelmente. No que tange às circunstâncias do crime, o Julgador deve 
voltar sua apreciação aos elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, apesar de envolverem o delito. Nos 
presentes autos, circunstâncias suplantam a inerência do delito, porquanto praticado mediante concurso de pessoas. Todavia, 
por tratar-se de circunstância que qualifica o crime, não poderá ser valorada, pena de bis in idem. No que se refere às 
consequências do crime, a doutrina entende como sendo o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico. No delito 
em questão, as consequências são inerentes ao tipo penal, não podendo, portanto, sofrer valoração negativa, sobretudo porque 
o prejuízo causado à vítima não foi de grande. Por fim, a circunstância judicial do comportamento da vítima, somente apresenta 
relevância nos casos de a vítima incitar, facilitar ou induzir o réu a cometer o crime. Não é o caso, pois, de apreciá-la. Assim, 
sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, fixo a pena base no patamar de 2 (dois) anos de reclusão e 10 
(dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Na SEGUNDA FASE da dosagem penalógica, ausentes agravantes e atenuantes, 
permanece a expiação no patamar de 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de 
considerar a atenuante da confissão espontânea, conforme pleiteia a defesa em alegações finais, porquanto, além de qualificada, 
eis que o réu admite a subtração, mas nega dolo de 8 assenhoramento, referido elemento de prova não foi utilizado para 
convencimento do julgador, não havendo, pois, se falar em incidência da Súmula 545, do STJ. Na TERCEIRA FASE, ausentes 
causas de aumento e/ou diminuição de pena, a expiação resta definitivamente fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, no valor unitário mínimo. Em observância ao contido no artigo 33, §§ 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, determino o 
cumprimento inicial da pena no regime ABERTO. Presentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituo a pena 
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Tendo 
respondido a todo o processo em liberdade e ausentes os requisitos da prisão preventiva, poderá recorrer no mesmo status. Por 
ausência de elementos mínimos, deixo de fixar o montante mínimo da reparação dos danos causados pela infração penal. Fica o 
réu condenado ao pagamento das custas processuais, mas, por encontrar-se assistido pela Defensoria Pública e havendo 
informações nos autos de que se trata de pessoa desvalida (morador de rua), a exigibilidade ficará suspensa. Após o trânsito em 
julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, conforme 
preconiza o artigo 71, § 2°, do Código Eleitoral, formem-se os autos de execução penal e arquive-se. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se, o réu por edital. Paraíso do Tocantins, 9 de dezembro de 2021. RENATA DO NASCIMENTO E SILVA JUÍZA DE 
DIREITO. 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 15/12/2021. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário 
de Direito) que digitei e subscrevi. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA 
Prazo: 90(noventa) dias 
Autos de Ação Penal: 00057960220208272731     Chave: 757688267221 
Acusado: WESLEY CAMPELO DE SOUZA 
HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Juíza de Direito em Substituição Automática 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 90 (noventa) 
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 WESLEY CAMPELO DE SOUZA brasileiro, 
união estável, nascido em 29/06/1995, natural de caseara/TO, filho de Marilene Campelo de Souza, inscrito no CPF 
071.856.661-04, residente na Avenida Araraquara, n. 469, Jardim Paulista, em Paraíso do Tocantins/TO, o qual se encontra em 
lugar incerto e não sabido, conforme certificou o Senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, fica INTIMADO do inteiro teor 
da SENTENÇA CONDENATÓRIA, exarada nos autos epigrafados, cuja parte dispositiva restou assim transcrita: Ante o 
exposto e considerando o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR 
WESLEY CAMPELO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal 
Brasileiro. PENA DEFINITIVA: fixada em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo Em 
observância ao contido no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal, determino o cumprimento inicial da pena no regime 
ABERTO. Fica o réu WESLEY CAMPELO DE SOUZA, definitivamente condenado. 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 17/12/2021. Eu (DANIEL CARDOSO SOUSA - Estagiário de Direito) que digitei e subscrevi. 
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PORTO NACIONAL 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. 
O Doutor CIRO ROSA DE OLIVEIRA, MM. Juiz da 1ª Vara Cível desta cidade e Comarca de Porto Nacional, 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 e respectiva Escrivania, 
processam os autos de Monitória n° 00027031320208272737 – chave: 165072200020, requerida por CONSTRUPISO COMERCIO DE 
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI em face de JOÃO BERNARDINO DA LUZ SILVA. Por este meio a CITAÇÃO de JOÃO 
BERNADINO DA LUZ FILHO, CPF: 822.969.879-15, atualmente em lugar incerto e não sabido, para efetuar(em) o pagamento da dívida 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, bem como pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados no percentual de 5%(cinco por cento) 
sobre o valor atribuído à causa, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial (art. 701, §2º, CPC) e, querendo, 
oferecer(em) EMBARGOS NONITORIOS no prazo de 15(quinze) dias úteis, sob pena de se presumir verdadeiras as alegações de fato 
articuladas pela parte autora (art. 341 e 344 do CPC). CIENTIFIQUE-SE de que o cumprimento da obrigação no prazo assinalado acarreta 
na isenção do pagamento das custas e despesas processuais (art. 701, §2º, CPC).. Para que não alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital, que será publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 
aos dezesseis dias de dezembro do ano de dois mil e vinte um (16/12/2021). Eu, Ana Isabel Araujo dos Santos, Servidora de Secretaria, 
digitei. Documento eletrônico assinado por CIRO ROSA DE OLIVEIRA, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 
de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível 

no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4367468v3 e do código CRC 3de918cc. 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 
2ª Vara Cível 

AUTOR: INSTITUTO TOCANTINENSE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS - ITPAC 
RÉU: MARYLUCIA ANDRADE 
RÉU: FERNANDO MOREIRA DA SILVA 
MONITÓRIA Nº 5007947-72.2013.8.27.2706/TO 
EDITAL Nº 4068907 
EDITAL DE CITAÇÃO / PAGAMENTO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS – MONITÓRIA 
  Gratuidade da Justiça ( ) sim ( X ) não 
O Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL 
virem ou conhecimento dele tiverem, que por este Juízo e cartório da 2ª Vara Cível, se processam os autos da AÇÃO MONITÓRIA nº 
50079477220138272706, chave nº 878495763713, envolvendo as partes supragrafadas, sendo o presente para CITAR o(s) requerido(s) 
MARYLUCIA ANDRADE e FERNANDO MOREIRA DA SILVA, brasileiro(a), inscrito(a) no CPF/MF n° 00653953100 e 72839155168, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, por todos os termos da inicial para, no prazo de 15(quinze) dias úteis: (i) PAGAR a dívida no valor 
de R$ 1.974,28 (um mil, novecentos e setenta quatro reais e vinte oito centavos), bem como os honorários advocatícios, fixados no 
percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído à causa, caso em que ficará isento do pagamento das custas e das despesas 
processuais; ou, (ii) RECONHECENDO o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor cobrado, 
acrescido de custas e de honorários de advogado, poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e de juros de 1%a.m. (um por cento ao mês); ou, (iii) OFERECER Embargos Monitórios. FAZ-SE ainda as 
seguintes ADVERTÊNCIAS: (1) se a dívida não for paga e os embargos monitórios não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito, em 
título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito, no que couber, na forma de 
cumprimento de sentença, conforme Título II, do Livro I, da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015. (2) Os embargos monitórios 
deverão ser apresentados por advogado cadastrado no sisteme e-Proc. (3) Caso não tenha condições de constrituir advogado, poderá 
procurar a Defensoria Pública Estadual. (4) De acordo com a Instrução Normativa/TJTO nº 001/2016, de 01 de março de 2016, não é 
necessário o encaminhamento de cópia da petição inicial para cumprimento do mandado/carta de citação/intimação. (5) Para ter acesso a 
todo o teor do processo, basta acessar o sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins em www.tjto.jus.br e seguir os 
passos: Processo Judicial Eletrônico - e-Proc; e-Proc 1º grau; Consulta Pública; Rito Ordinário; digitar o número do processo e a chave, 
indicados acima. E para que ninguém possa alegar ignorância, o Juízo acima identificado mandou expedir o presente edital que será 
publicado no Diário da Justiça do Estado do Tocantins e afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação deste edital será 
feita apenas no Diário da Justiça eletrônico (DJe) quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta cidade 
e Comarca de Araguaína/TO, aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte   um(10/11/2021).   Eu,   Waldimeire   Marinho   
Apinagé, Técnico Judiciário, que o digitei e conferi. 
Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 

19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4068907v2 e do código CRC 
872be0f1. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA 
Data e Hora: 10/11/2021, às 14:42:40  5007947-72.2013.8.27.2706         4068907 
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PALMAS 
6ª Vara Civel 

 
AUTOR: P. F. DE ARAUJO CALCADOS E ACESSORIOS EIRELI - EPP 
RÉU: SANDRA CRISTINA CAMPOS 
MONITÓRIA Nº 0005540-36.2018.8.27.2729/TO 
EDITAL Nº 4035804 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
A Excelentíssima Senhora Doutora SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza de Direito da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de suas 
atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, 
tramita o processo de nº 0005540-36.2018.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por P. F. DE ARAUJO CALCADOS E ACESSORIOS 
EIRELI - EPP em desfavor 
de SANDRA CRISTINA CAMPOS, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida SANDRA CRISTINA CAMPOS, CPF: 
72800399104, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 
15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso 
de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 68. 
OBSERVAÇÕES: 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma 
via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. 
Tudo em conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, basta 
acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública :: (tjto.jus.br). 
Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será realizado mediante 
autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, buscando com isso tornar o acesso 
mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta pública, bastando inserir o número e a chave do 
processo 938290981018 para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que digitei, conferi e 
atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. 
Palmas/TO, data registrada pelo sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 
19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4035804v3 e do código CRC 
f101050a. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 9/11/2021, às 11:20:43    0005540-36.2018.8.27.2729     4035804  

 
 

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS – ASTJ 
 

PORTARIA Nº 1, de 16 de dezembro de 2021 
EQUIPE DE TRANSIÇÃO 
Constitui equipe de transição, que obterá compartilhamento e acesso de dados e informações para a gestão do triênio 
2022/2025. 
O PRESIDENTE DA DIRETORIA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições que lhe confere os artigos 34, inciso II e 58, do Estatuto e conforme artigo 
25, inciso II, do Regimento Interno. 
R E S O L V E: 
Art. 1o Constituir COMISSÃO DE TRANSIÇÃO para realização de inventário patrimonial e acesso às informações financeiras, 
contábeis, patrimoniais, administrativas e obrigacionais necessárias para transferência da gestão atual para a gestão do triênio 
2022/2025. 
Art. 2o NOMEAR como integrantes os membros: 
 

I - Maria Vera de Lima Nogueira – Gestão, Presidente da Comissão 
II - Vitor Hugo Póvoa Villas Boas - Advogado 
III - Neilimar Monteiro de Figueiredo – Financeiro e Orçamento 
IV – Raimundo Nonato da Rocha – Financeiro e Orçamento 
V – Dorane Rodrigues Farias – Conselho Fiscal 
VI - Leonardo Vogado Torres Coelho – Sup. Conselho Deliberativo 
VII – Luiz Alberto F.  Aires – Patrimônio 

VIII – Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira – Patrimônio 
IX – Maria Aparecida L. de Paula – Assistente 
X – Jaciara França – Assistente 
XI_Aurécio Barbosa Feitosa-Diretor -Financeiro 
XII_Valdeir Gomes de Santana- Vice Presidente 
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Art. 3o A atual Diretoria é obrigada a fornecer todas as informações requisitadas pela Comissão de Transição, além de 
outras necessárias à manutenção dos serviços da ASTJ. 
§1o A equipe de transição apresentará à direção atual, em três dias, a relação de informações de gestão conforme grupo 
de dados no anexo desta. 
§2o As informações orçamentárias, financeiras e contábeis constantes de planilhas eletrônicos ou de arquivos digitais 
devem ser disponibilizadas em até 3 dias, contados da publicação desta Portaria ou da data do protocolo do pedido de 
informações, o que ocorrer primeiro. 
§3o Na hipótese de os dados estarem contidos em documentos físicos, o prazo de apresentação é de 10 dias. 
§4o Caso julgue necessário, a Comissão de Transição pode requisitar outras informações à Diretoria, que as fornecerá 
em até 15 dias. 
Art. 4o A Comissão de Transição está autorizada a realizar vistorias na sede e no clube da ASTJ. 

Publique-se. 
Cumpra-se. 
 
PRESIDÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA, em Palmas, aos 16 dias do mês de dezembro de 2021. 

 
Carlos Alberto Leal Fonseca 

Presidente da Diretoria ASTJ-TO 
  

PORTARIA Nº 1, de 16 de dezembro de 2021 
EQUIPE DE TRANSIÇÃO 

ANEXO 
Grupo de dados prévios à transferência de gestão  

REFERENTE OS PROPÓSITOS DA ASTJ 

1 Documentação legal 

2 Serviços, eventos, ações e assistência disponíveis 

3 Histórico social 

4 Gestão de talentos 

RECURSOS E OBRIGAÇÕES 

5 Patrimônio, haveres 

6 Orçamento e Tesouraria  

   - Contas a pagar e a receber, parcelamentos 

   - Outros itens da Tesouraria e orçamento 

7 Almoxarifado e compras 

8 Contratos, Convênios 

9 Frota e transportes 

RELACIONAMENTOS  

10 Associados 

11 Entidades parceiras, doadores, patrocinadores 

12 Fornecedores  

13 Reconhecimento e engajamento 

SOCIEDADE 

14 Planejamento e Prestação de contas 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

15 Intenção manifestada de doação, ou outra modalidade, de móveis e imóveis – recente e ou histórica. 

16 Outras 

Nota: será encaminhado ao e-mail ASTJ arquivo eletrônico para detalhamento, não exaustivo, dos tópicos 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 1625/2021, de 17 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,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da magistrada Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, matrícula nº 9072, relativas ao 

exercício de 2022, marcadas para o período de 05/01 a 03/02/2022, 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 Nº 3037, de 16 de dezembro de 2021 
O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL - COPESI, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições de suas atribuições legais: 
CONSIDERANDO que o art.20, da Resolução CNJ 435, de 28 de outubro de 2021, determina o estabelecimento do plantão para 
atender casos de urgência envolvendo a segurança dos (as) juízes (as) e de seus familiares; 
CONSIDERANDO a instituição do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS), pela Resolução nº 100, de 21 de 
novembro de 2019 e atribuições conferidas pelos art. 11; 
CONSIDERANDO que o NIS é composto das Divisões de Inteligência e Contrainteligência, conforme art. 13  e art. 14, da 
Resolução nº 100, de 21 de novembro de 2019;  
CONSIDERANDO que desde a instituição do NIS, a chefia da Divisão de Inteligência vem sendo exercida pela Delegada de 
Polícia Milena Santana de Araújo Lima, matrícula 357329, e a Divisão de Contrainteligência vem sendo chefiada pelo Tenente 
Coronel QOPM Presley Cruz Nunes, matrícula 357300, cujos nomes foram ratificados mediante SEI nº21.0.000004292-4; 
  
RESOLVE: 
Art. 1º. Instituir o plantão do Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS), cuja escala deverá ser divulgada 
internamente com o nome e telefone dos responsáveis pela Divisão de Inteligência e Divisão de Contrainteligência. 
Parágrafo único. O plantão será exercido nos sábados, domingos, feriados e recesso forense, em forma de sobreaviso, nos dias 
e horários estabelecidos nas escalas, compensando-se em um dia de folga a cada 24 (vinte e quatro) horas cumpridas. 
Art. 2º. Ratificar as chefias das divisões que compõem o Núcleo de Inteligência e Segurança Institucional (NIS) a seguir: 
I - A Divisão de Inteligência será chefiada pela Delegada de Polícia Milena Santana de Araújo Lima, matrícula 357329; 
II - A Divisão de Contrainteligência será chefiada pelo Tenente Coronel QOPM Presley Cruz Nunes, matrícula 357300; 
§1º As chefias serão exercidas sem prejuízo de outras atribuições institucionalmente conferidas; 
§2º As equipes de cada divisão serão compostas por policiais cedidos ou à disposição deste Tribunal de Justiças, indicados por 
seus respectivos chefes, com a anuência prévia do Coordenador do NIS e autorização da Presidência do Tribunal de Justiça 
sempre que necessário; 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
Presidente da Comissão Permanente de Segurança Institucional - COPESI 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 3003/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/COAD/SEREGIS, de 13 de dezembro de 2021 
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
especialmente o contido no inciso I e II, artigo 5°, do Regimento interno da Corregedoria-Geral da Justiça - CGJUS, 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Lotar o servidor ANDRÉ PINTO DE REZENDE, matrícula funcional nº 358680, integrante do quadro de pessoal do Poder 
Executivo Municipal de Colméia/To, cedido ao Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, no Núcleo de Prevenção e 
Regularização Fundiária - NUPREF, a partir de 20 de setembro de 2021. 
  
Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 
Portaria Nº 3007/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/COAD/SEREGIS, de 13 de dezembro de 2021 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
especialmente o contido no inciso I e II, artigo 5°, do Regimento interno da Corregedoria-Geral da Justiça - CGJUS, 
RESOLVE: 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5103 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021 34 

 

 
 

Art. 1º Disponibilizar o servidor cedido ANDRÉ PINTO DE REZENDE, matrícula funcional nº 358680, para prestar serviços no 
Núcleo de Apoio às Comarcas - NACOM TOCANTINS, sem prejuízos de suas funções habituais no Núcleo de Prevenção e 
Regularização Fundiária - NUPREF, a partir de 20 de setembro de 2021. 
Cumpra-se. 

Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 
Corregedora-Geral da Justiça 

 

Republições 
Portaria Nº 3031/2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN, de 16 de dezembro de 2021. 

(Republicação por erro material) 
  

Institui Agenda de Direitos Humanos CGJUS-TO e designa o 
Comitê Gestor, com base no Plano de Gestão CGJUS/TO 
2021/2023, no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado 
do Tocantins. 

  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais; 
CONSIDERANDO que a Agenda 2023 de Direitos Humanos das Nações Unidas foi recepcionada pelo Poder Judiciário 
Brasileiro, por meio do Conselho Nacional de Justiça, tendo como marco inicial a criação do Comitê Interinstitucional da Agenda 
2030; 
CONSIDERANDO que o Superior Tribunal de Justiça regulamentou, por meio da Instrução Normativa 6/2021, de 23 de fevereiro 
de 2021, o Programa de Gestão Institucional de Direitos Humanos, chamado “Humaniza STJ”, que determina a realização de 
estudos e a apresentação de diagnósticos com vistas ao aperfeiçoamento dos atos normativos institucionais que tratam de 
direitos humanos no STJ, bem como à efetivação de ações educativas e campanhas de conscientização sobre o tema, no que 
couber, aos aspectos relacionados ao Calendário de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); apresentando 
como exemplos o Programa Equilibra (IN 16/2020 em anexo), que regulamenta o Programa de Participação Institucional 
Feminina no STJ e o Projeto Empatia com o seguinte slogan: 'Trabalhamos melhor conectados ao próximo"; 
CONSIDERANDO os Macrodesafios "Garantia dos Direitos Fundamentais" e "Fortalecimento da relação Institucional 
da Corregedoria com a Sociedade" que integram o Planejamento Estratégico da Corregedoria-Geral da Justiça 2021-2026;  
CONSIDERANDO a Meta 5 desta Corregedoria-Geral de Justiça: Desenvolver ações voltadas aos direitos humanos, 
acessibilidade, sustentabilidade e transparência, cujo indicador de desempenho: Índice de Acesso aos direitos fundamentais; 
CONSIDERANDO o foco da atual gestão da Corregedoria-Geral de Justiça: Corregedoria mais humana e participativa; 
CONSIDERANDO o trabalho realizado pelo Grupo instituído pela Portaria Nº 2918/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 02 de 
dezembro de 2021, e o contido no processo SEI 21.0.000027667-4. 
  
RESOLVE: 
  
Art. 1º Instituir a Agenda de Direitos Humanos? da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (Agenda de Direitos 
Humanos CGJUS-TO), na forma do Anexo desta Portaria. 
Art. 2º Designa o Comitê Gestor da Agenda de Direitos Humanos CGJUS-TO, composto pelos representantes das seguintes 
unidades: 
I - Corregedora-Geral da Justiça; 
II - Juíza Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça e assessoria; 
III - Juiz Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça e assessoria; 
IV - Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral da Justiça; 
V - Coordenadoria da Cidadania da Corregedoria-Geral da Justiça;  
VI - Núcleo de Prevenção e Regularização Fundiária; 
VII - Assessoria de Comunicação e Imprensa; 
VIII - Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas; 
IX - Assessoria de Tecnologia da Informação e de Gestão de Sistemas; 
X - Coordenadoria de Correição, Planejamento e Aprimoramento da Primeira Instância; 
XI - Coordenadoria dos Serviços Notariais e de Registro; 
XII - Comissão Estadual Judiciária de Adoção do Estado do Tocantins - CEJA. 
Parágrafo único O Comitê Gestor será presidido pela Corregedora-Geral da Justiça. 
Art. 3º Compete ao Comitê: 
I – promover a divulgação da Agenda de Direitos Humanos CGJUS-TO e propor ações de contribuição efetiva para seu alcance; 
II – realizar ações de sensibilização e debate de resultados de estudos nas temáticas relacionadas à Agenda de Direitos 
Humanos CGJUS-TO, envolvendo magistrados, magistradas, servidores, servidoras e sociedade; e se necessário articulação e 
cooperação de parceiros institucionais; 
III – preparar material para divulgação e publicação do alinhamento da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do 
Tocantins com a Agenda de Direitos Humanos CGJUS-TO; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5103 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021 35 

 

 
 

IV - o Comitê Gestor realizará reuniões ordinárias trimestrais, na primeira segunda-feira do mês, e, excepcionais, sempre que 
necessárias.   
Art. 4º Os casos omissos serão decididos pelo Comitê Gestor da Agenda de Direitos Humanos CGJUS-TO. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
  

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

  
ANEXO 

Portaria Nº 3031/2021, de 16 de dezembro de 2021. 
  
AGENDA DE DIREITOS HUMANOS DA CGJUS-TO 

JANEIRO  
Janeiro Branco: Saúde Mental 
06 Dia da Gratidão 
21 Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa 
24 Dia Nacional do Aposentado 
30 Dia da Não Violência e da Paz 
  
FEVEREIRO  
Fevereiro Laranja: Leucemia 
04 Dia Mundial de Combate ao Câncer 
05 Dia Nacional da Mamografia 
08 Dia Mundial da Internet Segura 
20 Dia Mundial da Justiça Social (ONU) 
  
MARÇO 
Mês da Mulher 
Semana de 25 a 31 - Semana de Mobilização Nacional para Busca e Defesa da Criança Desaparecida 
08 Dia Internacional da Mulher (ONU) 
  
ABRIL  
Mês Azul: Autismo 
02 Dia Mundial da Consciencialização do Autismo (ONU) 
07 Dia Mundial da Saúde (ONU) 
19 Dia do Índio 
24 Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais 
30 Dia Nacional da Mulher 
  
MAIO 
Maio Amarelo: Acidentes de Trânsito 
13 Dia da Abolição da Escravatura no Brasil e Dia de Luta contra a Discriminação Racial 
18 Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescente 
24 Dia do Detento 
25 Dia Nacional da Adoção 
  
JUNHO 
Mês do orgulho LGBTQIA+ 
05 Dia Mundial do Meio Ambiente (ONU) 
15 Dia Mundial da Conscientização da Violência contra as Pessoas Idosas 
28 Dia do Orgulho LGBTQIA+ 
  
JULHO 
Primeira semana -  Semana Nacional de Educação 
  
AGOSTO 
Agosto Dourado: Aleitamento materno 
12 Dia Nacional dos Direitos Humanos 
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SETEMBRO 
Setembro Verde: Mês da Doação de Órgãos 
10 Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (ONU) 
15 Dia Internacional da Democracia (ONU) 
27 Dia Nacional da Doação de Órgãos 
28 Dia Internacional do Acesso Universal à Informação (ONU) 
  
OUTUBRO 
Outubro Rosa: Câncer de mama 
Semana da Criança do Poder Judiciário do Estado do Tocantins 
01 Dia Nacional do Idoso 
05 Dia Nacional da Cidadania 
21 Dia Nacional de Valorização da Família 
  
NOVEMBRO 
Novembro Azul: Saúde do homem como um todo 
Mês da Consciência Negra 
18  Dia Nacional de Combate ao Racismo 
25 Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (ONU) 
30 Dia do Estatuto da Terra 
  
DEZEMBRO 
08 Dia da Justiça 
09 Dia Internacional contra a corrupção  

 

Provimentos 
Provimento Nº 28 - CGJUS/ASJECGJUS 

Reajusta as Tabelas de Emolumentos do 
Provimento nº 14/2020/CGJUS/TO em 
cumprimento a Lei Estadual nº 3.408, de 28 de 
dezembro de 2018. 

A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto no Art. 9º da Lei Estadual nº 3.408, de 28 de dezembro de 2018, que delega competência à Corregedora-Geral 
da Justiça para reajustar os valores dos emolumentos constantes nas tabelas da referida Lei; 
CONSIDERANDO que o §1º e o caput do Art. 9º, da referida Lei Estadual, estipulam que as tabelas de emolumentos devem ser corrigidas 
anualmente, com base na variação positiva do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, acumulada no período compreendido 
entre o mês de dezembro do ano anterior e o mês de novembro do ano em curso, para vigência a partir de 1º de janeiro do ano seguinte; 
CONSIDERANDO o contido no art. 5º, da Lei Federal nº 10.169, de 29 de dezembro de 2000, que estabelece a necessidade de publicação 
das tabelas de emolumentos até o último dia do ano em curso, para vigência a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, em cumprimento ao 
princípio da anterioridade; 
CONSIDERANDO que as notas explicativas são partes integrantes das Tabelas de Emolumentos prevista na Lei Estadual nº 3.408/2018, e 
com a finalidade de facilitar a sua aplicação, as referidas notas explicativas foram inseridas neste Provimento. 
CONSIDERANDO as informações contidas no Processo Administrativo – SEI 21.0.000030346-9. 
RESOLVE: 
Art. 1º Ficam reajustadas as Tabelas de Emolumentos nº I, II, III, IV, V, VI e VII, do Provimento n. 14/2020/CGJUS/TO em cumprimento a Lei 
Estadual nº 3.408, de 2018, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2022, aplicando-se o índice IPCA, acumulado no período compreendido 
entre os meses de dezembro de 2020 a novembro de 2021, na ordem de 10,74%, conforme Tabelas Anexas. 
Parágrafo único. Os demais indexadores constantes na Lei Estadual nº 3.408/2018, ficam igualmente ajustados de acordo como o índice 
aplicado nas tabelas de emolumentos. 
Art. 2º Os efeitos financeiros das tabelas de emolumentos entrarão em vigor a partir do dia 1º de janeiro de 2022, e somente terão incidência 
sobre os serviços notariais e registrais protocolados nas Serventias Extrajudiciais a partir da referida data (01/01/2022). 
Art. 3º As notas explicativas constantes das Tabelas de Emolumentos nº I, II, III, IV, V, VI e VII são complementadas por decisões 
normativas, proferidas pela Corregedora-Geral da Justiça, na forma dos §§ 1º e 2º, do Art. 19, da Lei nº 3.408, de 2018, cujo interior teor 
pode ser encontrado no site: https://wwa.tjto.jus.br/elegis/Home. 
Parágrafo único. Os valores relativos ao item 1.4.1 da Tabela VI estão sujeitos à redução, mediante convênios firmados pelo IEPTB-TO, com 
as entidades de proteção ao crédito conforme previsão na Nota Explicativa 01, alínea "a", da Tabela VI da Lei nº 3.408, de 2018. 
Art. 4º Este Provimento entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. 
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça. 
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ANEXO I 

TABELA I 

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS 

ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL 
DAS PESSOAS NATURAIS 

EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Do protocolo: 

1.1 Protocolo para realização de qualquer serviço registral, excetuado os pedidos de emissão de certidão. R$ 11,71 

1.2 Protocolo de título, em meio físico, para remessa eletrônica ao registro de pessoas naturais de outra 
circunscrição, incluindo digitalização, inserção no sistema eletrônico competente e a respectiva certidão eletrônica. 

R$ 52,80 

2. Dos atos de registros: 

2.1 Registro de nascimento: Gratuito 

2.2 Registro de óbito ou de natimorto: Gratuito 

2.3 Registro dos demais atos gratuitos previstos em lei federal: Gratuito 

2.4 Registro de adoção, Interdição, ausência ou emancipação por atos judiciais: R$ 58,65 

2.5 Registro de proclamas: R$ 87,99 

2.6 Registro de emancipação e demais registros provenientes de atos notariais; R$ 175,99 

2.7 Registro de opção de nacionalidade: R$ 175,99 

2.8 Registro de casamento das pessoas amparadas pelas Leis Federais nº 10.741/2003 e 13.146/2015: R$ 117,32 

2.9 Registro de casamento religioso para efeitos civis e conversão de união estável em casamento: R$ 175,99 

2.10 Registro de casamento civil: R$ 234,66 

2.11 Registro de casamento civil de estrangeiro: R$ 352,00 

2.12 Demais registros advindos de atos judiciais: R$ 87,99 

2.13 Demais registros advindos de atos notariais: R$ 234,66 

2.14 Registro dos demais atos no Livro E. R$ 87,99 

3. Dos atos de averbações: 

3.1 Averbação de reconhecimento de paternidade e demais averbações gratuitas previstas em lei federal: Gratuito 

3.2 Averbação decorrente de ato judicial: R$ 58,65 

3.3 Averbação de adoção e demais atos provenientes de ato notarial: R$ 87,99 

3.4 Averbação de retificação de registro a requerimento do interessado: R$ 117,32 

4. Dos processos em geral: 

4.1 Do processamento, incluindo a autuação, arquivamento, conservação e expedição de editais, relativo à prática 
de ato de registro nos livros B e B-Auxiliar das pessoas amparadas pelas leis Federais nº 10.741/2003 e 
13.146/2015: 

R$ 117,32 

4.2 Do processamento, incluindo a autuação, arquivamento, conservação e expedição de editais, relativo à prática 
de ato de registro nos livros B e B-Auxiliar de estrangeiro: 

R$ 410,67 

4.3 Do processamento, incluindo a autuação, arquivamento, conservação e expedição de editais, relativo à prática 
de ato de registro nos livros B e B-Auxiliar não contemplados nos itens anteriores: 

R$ 269,86 

4.4 Do processamento, incluindo a autuação, arquivamento e conservação, de dispensa de edital de proclamas e 
de registro extemporâneo previstos em lei: 

R$ 87,99 
  

4.5 Do processamento, incluindo a autuação, arquivamento e conservação, dos demais atos não previstos nos 
itens anteriores: 

R$ 175,99 

5. Das certidões: 

5.1 Certidão de nascimento, óbito e natimorto expedida por ocasião da realização do respectivo registro: Gratuito 

5.1.1 Certidão de nascimento, casamento, óbito e natimorto expedida posterior à realização do respectivo registro: R$ 46,93 

5.2 Demais certidões ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio, exceto as certidões 
expedidas por meio da central de serviços eletrônicos compartilhados: 

R$ 35,19 

5.2.1 Por anotação ou averbação constante do registro na respectiva certidão. R$ 11,71 

5.2.2 Certidão ou traslado emitido por meio eletrônico, com ou sem buscas, independentemente da quantidade de 
anotações ou averbações: 

R$ 46,93 
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5.3 Pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando dispensada a expedição da respectiva 
certidão: 

R$ 11,71 

6. Dos atos complementares em geral: 

6.1 Pela informação, física ou eletrônica, disponibilizada aos bancos de dados públicos, em decorrência de lei ou 
de ato normativo, relativos aos atos gratuitos previstos nesta Lei: 

Gratuito 

6.2 Por anotação realizada decorrente de comunicação advinda de outra serventia; Gratuito 

6.3 Por anotação ou comunicação decorrente de registro ou averbação realizado na mesma serventia: R$ 23,45 

6.4 Pela informação, física ou eletrônica, disponibilizada aos bancos de dados públicos, em decorrência de lei ou 
de ato normativo, independentemente do número de destinatários: 

R$ 11,71 

7. Do valor da compensação pelos atos gratuitos:   

7.1 Pelo ressarcimento, a cargo do Fundo de Compensação das gratuidades dos atos de Registro Civil de Pessoas Naturais, é 
devido: 

7.2 No registro de nascimento, óbito ou de natimorto: R$ 46,93 

7.3 Certidão de nascimento, óbito e natimorto expedida por ocasião da realização do respectivo registro e demais 
certidões expedidas sem cobrança de emolumentos: 

R$ 23,45 

7.4 Registro dos demais atos gratuitos previstos em lei federal: R$ 35,19 

7.5 Pelo processamento, incluindo a autuação, arquivamento e conservação, dos atos de reconhecimento de 
paternidade e demais averbações gratuitas previstas em lei federal: 

R$ 41,06 

7.6 Por anotação realizada decorrente de comunicação advinda de outra serventia; R$ 11,71 

7.7 Pela informação, física ou eletrônica, disponibilizada aos bancos de dados públicos, em decorrência de lei ou 
de ato normativo, relativos aos atos gratuitos previstos nesta Lei: 

R$ 5,84 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

Nota 01: Os emolumentos desta tabela não incluem as despesas com a publicação de ato na imprensa, o qual é custeado 
separadamente pelo usuário, inclusive mediante equitativo rateio entre os interessados, nos casos de publicação de edital 
coletivo; 

Nota 02: Para a diligência do casamento realizado fora da Serventia, o interessado fornecerá condução para o Juiz de Paz e o 
Oficial de Registro ou seu preposto, além dos emolumentos previstos nesta Tabela, será devido o pagamento de locomoção em 
consonância com a tabela dos atos comuns a tabeliães e registradores (Tabela VII desta Lei); 

Nota 02: O Registrador que se incumbir da prestação de serviço que não é de sua competência exclusiva e nem de sua 
obrigação, incluindo fotocópia de documento, despesa de remessa eletrônica e ou postal, bem como pelos demais serviços 
necessários ao aperfeiçoamento do ato registral cobrará as despesas efetuadas, desde que autorizado pela parte interessada. 

  
  

TABELA II 

REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS 

DOS ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Dos atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

1.1 Protocolo de documentos ou títulos apresentados. R$ 2,51 
R$ 
0,68 

R$ 0,28 R$ 3,47 

1.2 Protocolo de título, em meio físico, para remessa eletrônica ao registro de 
pessoas jurídicas de outra circunscrição, incluindo digitalização, inserção no sistema 
eletrônico competente e a respectiva certidão eletrônica. 

R$ 38,12 
R$ 
10,55 

R$ 4,09 R$ 52,76 

1.3 Pelo registro de qualquer instrumento sem conteúdo financeiro, assim considerados os atos constitutivos de pessoas jurídicas, matrícula 
de jornais ou outro periódico e de oficina impressora (tipografia), cobra-se: 

I - Até 03 (três) páginas. R$ 105,82 
R$ 
26,27 

R$ 12,77 R$ 144,86 

II - Por página que acrescer. R$ 0,85 
R$ 
0,22 

R$ 0,07 R$ 1,14 

1.4 Por averbação em registro sem conteúdo financeiro, cobra-se: 

I - Até 03 (três) páginas. R$ 11,95 
R$ 
7,03 

R$ 11,60 R$ 30,58 

II - Por página que acrescer. R$ 0,85 
R$ 
0,22 

R$ 0,07 R$ 1,14 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5103 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021 39 

 

 
 

2. Dos atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

2.1 Pelo registro de qualquer instrumento com conteúdo financeiro, tendo como base de cálculo o valor nominal do referido 
instrumento: 

I – De R$ 0,01 a 10.000,00 R$ 105,82 
R$ 
25,80 

R$ 11,60 
R$ 
143,22 

II – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 135,16 
R$ 
31,67 

R$ 11,60 
R$ 
178,43 

III – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 170,36 
R$ 
41,99 

R$ 19,81 
R$ 
232,16 

IV – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 217,29 
R$ 
51,38 

R$ 19,81 
R$ 
288,48 

V – De R$ 40.000,01 a R$  50.000,00 R$ 270,09 
R$ 
63,12 

R$ 22,74 
R$ 
355,95 

VI – Acima de R$ 50.000,00 R$ 334,63 
R$ 
76,02 

R$ 22,74 
R$ 
433,39 

2.2 Pela averbação em registro de qualquer instrumento com conteúdo financeiro, cobra-se metade do valor dos emolumentos 
previstos nas faixas de valores deste item. 

3. Das certidões: 

3.1 Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio, exceto aquelas expedidas por meio da 
central de serviços eletrônicos compartilhados: 

I - Até 03 (três) páginas; R$ 23,68 
R$ 
9,84 

R$ 12,77 R$ 46,29 

II - Por página que acrescer. R$ 2,22 
R$ 
0,68 

R$ 0,57 R$ 3,47 

3.2 Certidão emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas, 
independentemente da quantidade de páginas. 

R$ 23,68 
R$ 
9,84 

R$ 12,77 R$ 46,29 

3.3 Pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando 
dispensada a expedição da respectiva certidão. 

R$ 8,49 
R$ 
2,33 

R$ 0,87 R$ 11,69 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

Nota 01: Não constando do documento ou título apresentado valor expresso em moeda nacional, converter-se-á o valor 
expresso em moeda estrangeira, observado o câmbio de compra do dia da apresentação; 

Nota 02: Havendo mais de um registro ou averbação no mesmo título apresentado, os emolumentos serão contados e cobrados 
separadamente, sendo que os aditivos ou anexos só poderão ser considerados averbações quando o ato aditivado houver sido 
registrado. 

Nota 03: Considera-se com conteúdo financeiro a averbação que produza aumento do valor econômico constante de ato 
anteriormente registrado, tendo-se por base de cálculo dos emolumentos a diferença dos mencionados valores monetários. 

Nota 04: Além dos emolumentos previstos nesta Tabela, serão devidos emolumentos correspondente às diligências e demais 
atos previstos na Tabela VII desta Lei; 

Nota 05: Não se aperfeiçoando o ato notarial ou registral, no prazo legal, por desistência ou deficiência de requisitos a cargo do 
usuário, é devida indenização ao registrador equivalente a 20% (vinte por cento) do valor adiantado para sua realização, dos 
quais são abatidos os valores relativos aos atos efetivamente praticados. Não é devido a indenização de que trata o caput 
quando o usuário optar pela compensação do valor adiantado com os emolumentos devidos para a prática de outro ato notarial e 
ou registral; 

Nota 06: Quando o usuário apresentar arquivo magnético em formato editável que, a exclusivo critério do Registrador, venha a 
agilizar a execução do serviço registral, poderá reduzir até 1/10 (um décimo) do valor dos emolumentos, limitado ao valor 
cobrado pelo serviço do item 1.2 desta Tabela; 

Nota 07: O direito a isenção ou reduções previstas em Lei deve ser requerido pelo usuário no momento da apresentação do 
título, oportunidade em que deverá comprovar o preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei para sua 
concessão, não se constituindo em direito adquirido, nos termos do art. 179, do Código Tributário Nacional; e 

Nota 08: O Registrador que se incumbir da prestação de serviço que não é de sua competência exclusiva e nem de sua 
obrigação, incluindo fotocópia de documento, despesa de remessa eletrônica e ou postal, bem como pelos demais serviços 
necessários ao aperfeiçoamento do ato registral cobrará as despesas efetuadas, desde que autorizado pela parte interessada. 
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TABELA III 

REGISTRO CIVIL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS 

DOS ATOS DOS OFICIAIS DE REGISTRO DE TÍTULOS E 
DOCUMENTOS 

EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Dos atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

1.1 Protocolo de documentos ou títulos apresentados. R$ 2,51 R$ 0,68 R$ 0,28 R$ 3,47 

1.2 Protocolo de título, em meio físico, para remessa eletrônica ao registro 
de títulos e documentos de outra circunscrição, incluindo digitalização, 
inserção no sistema eletrônico competente e a respectiva certidão 
eletrônica. 

R$ 38,12 
R$ 
10,55 

R$ 4,09 R$ 52,76 

1.3 Pelo registro de qualquer título ou documento sem conteúdo financeiro, assim considerados a simples comunicação ou 
demonstração de expressões monetárias (recibos, declarações, termo de quitação e outros), em que não conste transferência de 
valor econômico para quaisquer pessoas, cobra-se: 

I - Até 03 (três) páginas. R$ 26,04 R$ 9,84 R$ 11,60 R$ 47,48 

II - Por página que acrescer. R$ 0,85 R$ 0,22 R$ 0,07 R$ 1,14 

1.4 Pelo registro de documento eletrônico sem conteúdo financeiro, apenas para fins de conservação (art. 127, VII, da Lei 
Federal nº 6.015/73), assim considerado o documento acessível e interpretável por meio de sistema computacional, incluindo 
aquele criado originariamente em meio eletrônico (nato-digital) e o obtido a partir da conversão de documento físico, incluindo a 
comprovação eletrônica do respectivo registro, cobra-se: 

I - Até 30Kbytes (trinta quilobytes). R$ 3,51 R$ 0,93 R$ 0,57 R$ 5,01 

II – A cada 10Kbytes (dez quilobytes) que acrescer. R$ 0,01 

1.4.1 Por requisição eletrônica de acesso ao documento do item anterior (1.4), incluindo a comprovação eletrônica do respectivo 
registro, cobra-se 1/3 (um terço) do valor cobrado pelo respectivo seu registro. 

1.4.2 Pelo registro de Certificado Eletrônico de Registro de Veículo – CRVe 
e ou de Autorização Eletrônica para Transferência de Propriedade de 
Veículo – ATPVe, cobra-se: 

R$ 35,19 R$ 8,20 R$ 2,91 R$ 46,30 

1.5 Por averbação em registro sem conteúdo financeiro, cobra-se: 

I - Até 03 (três) páginas. R$ 16,53 R$ 7,03 R$ 11,60 R$ 35,16 

II - Por página que acrescer. R$ 0,85 R$ 0,22 R$ 0,07 R$ 1,14 

1.6 Em qualquer dos atos previstos nos itens anteriores, quando o apresentante requerer a notificação dos demais interessados 
ou de quaisquer terceiros, acrescenta-se o valor correspondente à diligência (Tabela VII). 

2. Dos atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

2.1 Pelo registro, independentemente do tipo de garantia constante de qualquer instrumento de financiamento rural, tendo como 
base de cálculo a garantia de maior valor, limitado ao valor do crédito constante do respectivo instrumento, cobra-se: 

I – De R$ 0,01 a 10.000,00 R$ 141,02 
R$ 
32,84 

R$ 11,60 R$ 185,46 

II – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 211,42 
R$ 
46,93 

R$ 11,60 R$ 269,95 

III – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 352,24 
R$ 
78,37 

R$ 19,81 R$ 450,42 

IV – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 493,03 
R$ 
106,53 

R$ 19,81 R$ 619,37 

V – De R$ 40.000,01 a R$  60.000,00 R$ 704,25 
R$ 
149,94 

R$ 22,74 R$ 876,93 

VI – De R$ 60.000,01 a R$  80.000,00 R$ 985,86 
R$ 
206,26 

R$ 22,74 
R$ 
1.214,86 

VII – De R$ 80.000,01 a R$  100.000,00 R$ 1.267,47 
R$ 
262,58 

R$ 22,74 
R$ 
1.552,79 

VIII – Pelo que exceder de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescenta-se o valor constante nesta 
tabela, limitando ao valor de R$ 13.119,96. 

R$ 35,19 
R$ 
11,71 

R$ 11,71 R$ 58,61 

2.1.1 Pela averbação em registro de instrumento de financiamento rural, cobra-se ¼ (um quarto) dos emolumentos previstos nas 
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faixas de valores deste item. 

2.2 Pelo registro de qualquer outro instrumento com conteúdo financeiro não previstos nos itens anteriores, tendo como base de 
cálculo o valor nominal do referido instrumento: 

I – De R$ 0,01 a 10.000,00 R$ 169,18 
R$ 
38,47 

R$ 11,60 R$ 219,25 

II – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 253,67 
R$ 
55,37 

R$ 11,60 R$ 320,64 

III – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 422,63 
R$ 
92,44 

R$ 19,81 R$ 534,88 

IV – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 591,60 
R$ 
126,25 

R$ 19,81 R$ 737,66 

V – De R$ 40.000,01 a R$  60.000,00 R$ 845,05 
R$ 
178,10 

R$ 22,74 
R$ 
1045,89 

VI – De R$ 60.000,01 a R$  80.000,00 R$ 1.267,47 
R$ 
262,58 

R$ 22,74 
R$ 
1.552,79 

VII – De R$ 80.000,01 a R$  100.000,00 R$ 1.520,91 
R$ 
313,27 

R$ 22,74 
R$ 
1.856,92 

VIII – Pelo que exceder de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescenta-se o valor constante nesta 
tabela, limitando ao valor de R$ 13.119,96. 

R$ 58,65 
R$ 
16,42 

R$ 11,71 R$ 86,78 

2.2.1 Tratando-se de registro de garantia constante de qualquer outro instrumento de financiamento não compreendido no item 
anterior, a base de cálculo será o valor total das garantias, limitado ao valor do crédito constante do respectivo instrumento. 

2.2.2 Pela averbação em registro de qualquer outro instrumento com conteúdo financeiro não previstos nos itens anteriores, 
cobra-se metade do valor dos emolumentos previstos nas faixas de valores deste item. 

3. Das certidões: 

3.1 Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio, exceto aquelas expedidas por meio da 
central de serviços eletrônicos compartilhados: 

I - Até 03 (três) páginas; R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

II - Por página que acrescer. R$ 2,33 R$ 0,68 R$ 0,57 R$ 3,58 

3.2 Certidão emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas, 
independentemente da quantidade de páginas. 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

3.3 Pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando 
dispensada a expedição da respectiva certidão. 

R$ 8,49 R$ 2,33 R$ 0,87 R$ 11,69 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

Nota 01: A presente tabela de emolumentos aplica-se ao registro de contratos marítimos; 

Nota 02: Não constando do documento ou título apresentado valor expresso em moeda nacional, converter-se-á: 

a) O valor expresso em moeda estrangeira, observado o câmbio de compra do dia da apresentação; e 

b) O valor dos frutos, produtos ou coisas, de acordo com a cotação divulgada em jornais ou sites específicos. 

Nota 03: A base de cálculo dos emolumentos relativos a atos com previsão de prestação divisível em parcelas periódicas 
(leasing, arrendamento, locação e outros) é o valor da soma das primeiras 12 (doze) parcelas se o prazo de duração for 
indeterminado ou, se determinada, a quantidade total das parcelas previstas no instrumento; 

Nota 04: O registro de garantia constante de qualquer instrumento de financiamento rural contendo garantia registrada perante 
Serviço de Registro de Imóveis do Estado do Tocantins, cobra-se ¼ (um quarto) dos emolumentos previstos nas faixas de 
valores do item 2.1 desta Tabela; 

Nota 05: Considera-se com conteúdo financeiro a averbação que produza aumento do valor econômico constante de ato 
anteriormente registrado, tendo-se por base de cálculo dos emolumentos a diferença dos mencionados valores monetários. 

Nota 06: Além dos emolumentos previstos nesta Tabela, serão devidos emolumentos correspondente às diligências e demais 
atos previstos na Tabela VII desta Lei; 

Nota 07: Não se aperfeiçoando o ato notarial ou registral, no prazo legal, por desistência ou deficiência de requisitos a cargo do 
usuário, é devida indenização ao registrador equivalente a 20% (vinte por cento) do valor adiantado para sua realização, dos 
quais são abatidos os valores relativos aos atos efetivamente praticados. Não é devido a indenização de que trata o caput 
quando o usuário optar pela compensação do valor adiantado com os emolumentos devidos para a prática de outro ato notarial e 
ou registral; 



ANO XXXIII-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5103 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2021 42 

 

 
 

Nota 08: Quando o usuário apresentar arquivo magnético em formato editável que, a exclusivo critério do Registrador, venha a 
agilizar a execução do serviço registral, poderá reduzir até 1/10 (um décimo) do valor dos emolumentos, limitado ao valor 
cobrado pelo serviço do item 1.2 desta Tabela;  

Nota 09: O direito a isenção ou reduções previstas em Lei deve ser requerido pelo usuário no momento da apresentação do 
título, oportunidade em que deverá comprovar o preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei para sua 
concessão, não se constituindo em direito adquirido, nos termos do art. 179, do Código Tributário Nacional; e 

Nota 10: O Registrador que se incumbir da prestação de serviço que não é de sua competência exclusiva e nem de sua 
obrigação, incluindo fotocópia de documento, despesa de remessa eletrônica e ou postal, bem como pelos demais serviços 
necessários ao aperfeiçoamento do ato registral cobrará as despesas efetuadas, desde que autorizado pela parte interessada. 

  
  

TABELA IV 

REGISTRO DE IMÓVEIS 

DOS ATOS DOS REGISTRADORES DE IMÓVEIS EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Dos atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

1.1 Protocolo de qualquer título apresentado em meio físico ou eletrônico; R$ 7,03 R$ 2,33 R$ 2,33 R$ 11,69 

1.2 Pelo registro de convenção pré-nupcial ou pós-nupcial: R$ 150,41 
R$ 
35,19 

R$ 12,77 R$ 198,37 

1.3 Pelo registro de cédula de crédito rural, cobra-se o valor: R$ 195,00 
R$ 
46,93 

R$ 19,81 R$ 261,74 

1.4 Pelo registro sem conteúdo financeiro não expressamente relacionados 
nos itens anteriores: 

R$ 50,68 
R$ 
15,23 

R$ 12,77 R$ 78,68 

1.5 Por averbação sem conteúdo financeiro: R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

2. Dos atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

2.1 Pelo registro de garantia constante de qualquer cédula de financiamento rural (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, etc.), 
tem-se como base de cálculo o valor da garantia ou, se houver mais de uma, a garantia de maior valor a ser registrada no 
mesmo serviço de registro de imóveis, se houver mais de uma única garantia, limitado ao valor do crédito constante do 
respectivo instrumento, cobra-se: 

I – De R$ 0,01 a R$ 10.000,00 R$ 117,56 
R$ 
28,15 

R$ 11,60 R$ 157,31 

II – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 187,97 
R$ 
42,22 

R$ 11,60 R$ 241,79 

III – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 328,76 
R$ 
70,38 

R$ 11,60 R$ 410,74 

IV – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 469,58 
R$ 
98,54 

R$ 11,60 R$ 579,72 

V – De R$ 40.000,01 a R$  60.000,00 R$ 680,78 
R$ 
140,79 

R$ 11,60 R$ 833,17 

VI – De R$ 60.000,01 a R$  80.000,00 R$ 962,38 
R$ 
197,11 

R$ 11,60 
R$ 
1.171,09 

VII – De R$ 80.000,01 a R$  100.000,00 R$ 1.241,65 
R$ 
253,43 

R$ 12,77 
R$ 
1.507,85 

VIII – Pelo que exceder de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescenta-se o valor constante nesta 
tabela, limitando ao valor de R$ 13.119,96. 

R$ 17,58 R$ 5,84 R$ 5,84 R$ 29,26 

2.1.1 Havendo, na mesma cédula de financiamento rural, mais de uma garantia (penhor, hipoteca, alienação fiduciária, etc.), 
acrescenta-se o equivalente a ¼ (um quarto) dos emolumentos contados na forma do item anterior (item 2.1) por registro a ser 
realizado no mesmo serviço de registro de imóveis. 

2.2 Pelo registro de garantia constante de instrumento de crédito emitido em favor de instituição financeira ou qualquer cédula de 
financiamento não prevista no item anterior (item 2.1), tem-se como base de cálculo o valor da garantia ou, se houver mais de 
uma, a garantia de maior valor a ser registrada no mesmo serviço de registro de imóveis, limitado ao valor do crédito constante 
do respectivo instrumento, cobra-se: 

I – De R$ 0,01 a R$ 10.000,00 R$ 145,72 R$ R$ 11,60 R$ 191,10 
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33,78 

II – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 230,19 
R$ 
50,68 

R$ 11,60 R$ 292,47 

III – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 399,17 
R$ 
84,47 

R$ 11,60 R$ 495,24 

IV – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 568,14 
R$ 
118,27 

R$ 11,60 R$ 698,01 

V – De R$ 40.000,01 a R$  60.000,00 R$ 821,59 
R$ 
168,95 

R$ 11,60 
R$ 
1.002,14 

VI – De R$ 60.000,01 a R$  80.000,00 R$ 1.244,00 
R$ 
253,43 

R$ 11,60 
R$ 
1.509,03 

VII – De R$ 80.000,01 a R$  100.000,00 R$ 1.497,45 
R$ 
304,12 

R$ 12,77 
R$ 
1.814,34 

VIII – Pelo que exceder de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescenta-se o valor constante nesta 
tabela, limitando ao valor de R$ 13.119,96. 

R$ 17,58 R$ 5,84 R$ 5,84 R$ 29,26 

2.2.1 Havendo, no mesmo instrumento de crédito emitido em favor de instituição financeira ou qualquer cédula de financiamento, 
mais de uma garantia, acrescenta-se o equivalente a ¼ (um quarto) dos emolumentos contados na forma do item anterior (item 
2.2) por registro a ser realizado no mesmo serviço de registro de imóveis. 

2.3 Por qualquer outro registro com conteúdo financeiro não previsto nos itens anteriores (itens 2.1 e 2.2), cobra-se: 

I – De R$ 0,01 a R$ 3.000,00 R$ 162,15 
R$ 
35,19 

R$ 6,91 R$ 204,25 

II – De R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00 R$ 328,76 
R$ 
70,38 

R$ 11,60 R$ 410,74 

III – De R$ 6.000,01 a R$ 10.000,00 R$ 443,75 
R$ 
93,86 

R$ 12,77 R$ 550,38 

IV – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 619,76 
R$ 
129,05 

R$ 12,77 R$ 761,58 

V – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 971,77 
R$ 
199,46 

R$ 12,77 
R$ 
1.184,00 

VI – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 1.265,12 
R$ 
258,13 

R$ 12,77 
R$ 
1.536,02 

VII – De R$ 40.000,01 a R$  60.000,00 R$ 1.558,46 
R$ 
316,80 

R$ 12,77 
R$ 
1.888,03 

VIII – De R$ 60.000,01 a R$  80.000,00 R$ 1.898,74 
R$ 
384,86 

R$ 12,77 
R$ 
2.296,37 

IX – De R$ 80.000,01 a R$  100.000,00 R$ 2.078,27 
R$ 
427,10 

R$ 28,61 
R$ 
2.533,98 

X – Pelo que exceder de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescenta-se o valor constante nesta 
tabela, limitando ao valor de R$ 13.119,96. 

R$ 82,12 
R$ 
23,45 

R$ 17,58 R$ 123,15 

2.4 Pelo registro de alienação onerosa (venda) ou gratuita (doação) com reserva de usufruto, cobra-se metade dos emolumentos 
previstos nas faixas de valores do item 2.3 desta Tabela, relativamente a cada ato registral; 

2.5 Pelo registro de instituição de usufruto, cobra-se metade dos emolumentos previstos nas faixas de valores do item 2.3 desta 
Tabela; 

2.6 Pelo registro de transações cuja instrumentalização admite forma particular, inclusive o instrumento de promessa ou 
compromisso de compra e venda ou respectiva cessão destes, de parceria pecuária, de arrendamento rural, de constituição de 
direito real de superfície, de servidão ou de renúncia de imóvel, inclusive para viabilização de regularização fundiária, cobra-se 
metade dos emolumentos previstos nas faixas de valores do item 2.3 desta Tabela; 

2.7 Pelo registro de citação de ação real, de penhora, arresto, sequestro, arrolamento de bens, protesto contra alienação de bem 
ou de qualquer das tutelas de urgência de natureza cautelar (art. 301, do CPC), cobra-se 1/3 (um terço) dos emolumentos 
previstos nas faixas de valores do item 2.3 desta Tabela; 

2.8 Por averbação com conteúdo financeiro cobra-se metade dos emolumentos previstos nas faixas de valores relativas ao 
registro objeto da averbação (respectivamente, itens 2.1, 2.2 e 2.3 desta tabela); 
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2.8.1 Pela averbação de restrição administrativa, convencional ou decorrente de constrição judicial (art. 54, incisos II e III, da Lei 
Federal nº 13.097/2015), inclusive a averbação premonitória (art. 799, IX e art. 828, do CPC), cuja base de base de cálculo é o 
valor econômico do imóvel objeto da constrição, cobra-se ¼ (um quarto) dos emolumentos previstos nas faixas de valores do 
item 2.3 desta Tabela; 

3. Dos processos em geral: 

3.1 Pelo processamento de desmembramento, de loteamento, de incorporação imobiliária, de instituição de condomínio e 
especificação de unidade autônoma de empreendimento imobiliário, incluindo a autuação, impugnações e manifestações de 
interessados, abertura e encerramento de matrículas, transcrição de memoriais, arquivamento e conservação, cobra-se: 

I – Quando se tratar de desmembramento ou de incorporação imobiliária ou 
especificação de unidade autônoma de empreendimento imobiliário: 

R$ 326,41 
R$ 
70,38 

R$ 12,77 R$ 409,56 

II – Quando se tratar de loteamento ou de instituição de condomínio: R$ 786,38 
R$ 
164,26 

R$ 17,47 R$ 968,11 

3.1.1 Tratando-se de imóvel urbano, além do valor previsto no item anterior 
(item 3.1), por matricula aberta: 

R$ 70,62 
R$ 
18,77 

R$ 11,60 R$ 100,99 

3.1.2 Tratando-se de imóvel rural, além do valor previsto no item anterior 
(item 3.1), por matricula aberta: 

R$ 152,75 
R$ 
37,54 

R$ 17,47 R$ 207,76 

3.2 Tratando-se de incorporação imobiliária ou de instituição de 
condomínio, além do valor previsto no item anterior (item 3.1), por unidade 
autônoma constante do memorial descritivo da incorporação: 

R$ 19,93 R$ 4,20 R$ 0,57 R$ 24,70 

3.3 Tratando-se de especificação de unidade autônoma de 
empreendimento imobiliário, além do valor previsto no item anterior (item 
3.1), por unidade autônoma constante do memorial descritivo da 
incorporação: 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

3.4 Pelo processamento de convenção de condomínio, incluindo a autuação, transcrição de regras convencionadas, 
arquivamento e conservação, registro e averbações nas matriculas das unidades autônomas, cobra-se: 

I – Pelo registro da convenção: R$ 199,69 
R$ 
46,93 

R$ 17,47 R$ 264,09 

3.4.1 Por unidade autônoma, acrescenta-se o equivalente à 1/6 (um sexto) dos emolumentos previsto no item anterior; 

3.5 Pelo processamento de retificação administrativa de matrícula, incluindo a autuação, impugnações e manifestações de 
interessados, abertura e encerramento de matrículas, transcrição de memoriais, arquivamento e conservação, cobra-se: 

I – Quando não houver alteração da descrição do perímetro do imóvel 
urbano ou rural: 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

II – Quando houver alteração da descrição do perímetro de imóvel urbano, 
calculado por metro quadrado do imóvel objeto da retificação: 

R$ 1,16 R$ 0,45 R$ 0,57 R$ 2,18 

III – Quando houver alteração da descrição do perímetro de imóvel rural, 
por hectare do imóvel urbano objeto da retificação, limitado a 250 ha 
(duzentos e cinquenta hectares): 

R$ 10,84 R$ 2,33 R$ 0,42 R$ 13,59 

3.5.1 Tratando-se de imóvel urbano, além do valor previsto no item anterior 
(item 3.5), por matricula aberta: 

R$ 70,62 
R$ 
18,77 

R$ 11,60 R$ 100,99 

3.5.2 Tratando-se de imóvel rural, além do valor previsto no item anterior 
(item 3.5), por matricula aberta: 

R$ 152,75 
R$ 
37,54 

R$ 17,47 R$ 207,76 

3.6 Pelo processamento dos demais atos não previstos no item anterior (item 3.5), incluindo a autuação, transcrição de 
memoriais, impugnações e manifestações de interessados, arquivamento e conservação, que importe em abertura de matrícula, 
cobra-se: 

I – Por imóvel urbano: R$ 70,62 
R$ 
18,77 

R$ 11,60 R$ 100,99 

II – Por imóvel rural: R$ 152,75 
R$ 
37,54 

R$ 17,47 R$ 207,76 

3.6.1 É isento de emolumentos a abertura e ou encerramento de matrícula decorrente de transferência de circunscrição registral 
imobiliária. 

4. Das certidões: 

4.1 Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio, exceto aquelas expedidas por meio da 
central de serviços eletrônicos compartilhados: 

I - Até 03 (três) páginas; R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 
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II - Por página que acrescer. R$ 2,33 R$ 0,68 R$ 0,57 R$ 3,58 

4.2 Certidão emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas, 
independentemente da quantidade de páginas. 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

4.3 Pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando 
dispensada a expedição da respectiva certidão. 

R$ 8,49 R$ 2,33 R$ 0,87 R$ 11,69 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

NOTA 01 – Atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

a) Pelo registro de ato sem conteúdo financeiro não expressamente nominado, são devidos emolumentos calculados de acordo 
com item 1.4 desta tabela; e 

b) É ato sem conteúdo financeiro, a averbação em registro que não importar na alteração a maior do conteúdo financeiro do ato 
registrado, inclusive o cancelamento de cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade, o bloqueio de 
matrícula e de indisponibilidade de bens (Provimento nº 39, do CNJ), bem como a averbação, mediante decisão judicial, da 
existência de outro tipo de ação cujos resultados ou responsabilidade patrimonial possam reduzir seu proprietário à insolvência 
(art. 54, incisos IV, da Lei Federal nº 13.097/2015) e a alteração do estado civil das pessoas, excluída eventual partilha, 
adjudicação ou outro ato relativo à titularidade de bens e direitos (vide Nota 2, “c”). 

NOTA 02 – Atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

a) Pelo registro de ato com conteúdo financeiro não expressamente nominado, são devidos emolumentos de acordo com as 
faixas de valores previstas no item 2.3 desta tabela, calculados sobre o valor do bem ou direito objeto do registro; 

b) Considera-se ato com conteúdo financeiro o registro referente à cessão e à transmissão, a qualquer título, da propriedade de 
bens ou direitos, ou do domínio útil, inclusive o ato de renúncia de tais direitos, bem como a averbação que produza alteração a 
maior do conteúdo financeiro de ato anteriormente registrado; 

c) Havendo mais de um registro ou averbação no mesmo título apresentado, inclusive nos atos de meação, de partilha ou de 
adjudicação de bens, os emolumentos serão cobrados separadamente; 

d) Excetuada a comunhão entre cônjuges ou companheiros, o registro de meação, parte, fração ideal ou quinhão contam-se os 
emolumentos separadamente, tendo por base de cálculo a respectiva meação, parte, fração ou quinhão; 

e) No registro de garantia real, os emolumentos serão calculados sobre o valor da garantia, assim considerado o valor do crédito 
dividido pela quantidade de imóveis dado em garantia e, não constando o valor do título apresentado, é considerado o produto na 
data da apresentação do ato no serviço registral imobiliário; 

f) No ato relativos a documentos cujo valor não esteja expresso em moeda nacional, converter-se-á o respectivo valor, observado 
o câmbio de compra do dia da apresentação e, nos frutos, produtos ou coisas, converter-se-á de acordo com a cotação 
divulgada em jornais ou sites específicos; 

g) O registro de garantia real constante de contrato de financiamento habitacional, observa-se a isenção parcial de emolumentos 
prevista na legislação federal, observando-se sempre o valor mínimo ali previsto e a não cumulatividade com outras isenções, 
total ou parcial, previstas em Lei; e 

h) Havendo previsão, em legislação federal ou do Estado do Tocantins, de isenção total ou parcial de emolumentos, aplica-se 
aquela que mais for favorável ao usuário, observando-se a não cumulatividade com outras reduções previstas em Lei. 

NOTA 03 – Dos processos em geral: 

a) Processam-se na forma do item 3.5 desta Tabela os procedimentos que tenha por finalidade a retificação de matrícula de 
imóvel, bem como os procedimentos que, não incidindo nos itens 3.1 a 3.4 desta Tabela, importem em desmembramento, 
parcelamento de imóveis desdobrados em novas matrículas, inclusive nos casos de aquisição por usucapião judicial ou 
administrativa; e 

b) Processam-se na forma do item 3.6 desta Tabela os procedimentos que, não incidindo nos itens 3.1 a 3.5 desta Tabela, 
importem fusão ou remembramento de imóvel, bem como na arrecadação administrativa ou judicial de imóvel público. 

NOTA 04 – Atos diversos: 

a) Além dos emolumentos previstos nesta Tabela, serão devidos emolumentos correspondente às diligências e demais atos 
previstos na Tabela VII desta Lei; 

b) Não incidem emolumentos nas averbações de revogação, de substabelecimento, de retificação, de ratificação ou qualquer 
outra averbação realizada em ato notarial; 

c) Não se aperfeiçoando o ato notarial ou registral, no prazo legal, por desistência ou deficiência de requisitos a cargo do usuário, 
é devida indenização ao registrador equivalente a 20% (vinte por cento) do valor adiantado para sua realização, dos quais são 
abatidos os valores relativos aos atos efetivamente praticados. Não é devido a indenização de que trata o caput quando o 
usuário optar pela compensação do valor adiantado com os emolumentos devidos para a prática de outro ato notarial e ou 
registral; 

d) Quando o usuário apresentar arquivo magnético em formato editável que, a exclusivo critério do Registrador, venha a agilizar 
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a execução do serviço registral, poderá reduzir até 1/10 (um décimo) do valor dos emolumentos, limitado ao valor cobrado pelo 
serviço do item 1.3 desta Tabela; 

e) O direito a isenção ou reduções previstas em Lei deve ser requerido pelo usuário no momento da apresentação do título, 
oportunidade em que deverá comprovar o preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei para sua concessão, 
não se constituindo em direito adquirido, nos termos do art. 179, do Código Tributário Nacional; e 

f) O Registrador que se incumbir da prestação de serviço que não é de sua competência exclusiva e nem de sua obrigação, 
incluindo fotocópia de documento, despesa de remessa eletrônica e ou postal, bem como pelos demais serviços necessários ao 
aperfeiçoamento do ato registral cobrará as despesas efetuadas, desde que autorizado pela parte interessada. 

  
   

TABELA V 

TABELIONATO DE NOTAS 

DOS ATOS DOS TABELIÃES DE NOTAS EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Dos atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

1.1 Protocolo de qualquer documento para realização de qualquer serviço, 
exceto os serviços de autenticação, reconhecimento de firmas e emissão de 
certidão; 

R$ 8,49 R$ 2,33 R$ 0,87 R$ 11,69 

1.2 Protocolo de qualquer documento, em meio físico, para remessa 
eletrônica à outra serventia, incluindo digitalização, inserção no sistema 
eletrônico competente e a respectiva certidão eletrônica; 

R$ 46,93 
R$ 
11,71 

R$ 5,84 R$ 64,48 

1.3 Pelo reconhecimento de firma, por assinatura, ou autenticação, por 
documento ou página reproduzida; 

R$ 2,91 R$ 0,81 R$ 0,57 R$ 4,29 

1.3.1 No reconhecimento de firma por semelhança, cobra-se o dobro do valor previsto no item anterior (item 1.3); 

1.4 Pela autenticação, por documento ou página, quando a autenticidade 
depender de verificação em sítios de órgãos públicos disponibilizados na 
rede mundial de computadores (internet); 

R$ 5,27 R$ 1,39 R$ 0,87 R$ 7,53 

1.5 Pela abertura de firma, incluindo a confecção, guarda e conservação do 
primeiro cartão ou ficha de assinatura em qualquer meio; 

R$ 7,61 R$ 2,09 R$ 0,81 R$ 10,51 

1.5.1 Pela atualização de dados relativo ao ato previsto no item acima, cobra-se 2/3 (dois terços) do valor previsto no item 
anterior; 

1.6 Por instrumento de mandato, quando o outorgante for pessoa amparada 
pelas Leis Federais nº 10.741/2003 e 13.146/2015, conferindo mandato, 
exclusivamente, para representação perante o Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS, bem como mandato para o ajuizamento de demandas 
previdenciárias; 

R$ 23,56 R$ 7,03 R$ 5,79 R$ 36,38 

1.7 Por instrumento de mandato, de substabelecimento ou de revogação de 
mandato; 

R$ 47,15 
R$ 
14,06 

R$ 11,60 R$ 72,81 

1.8 Por instrumento de mandato relativo à transmissão, à divisão, à 
aquisição ou à oneração, a qualquer título de bens, direitos ou valores ou a 
constituição de direitos reais sobre os mesmos; 

R$ 82,35 
R$ 
21,10 

R$ 11,60 R$ 115,05 

1.9 Por outorgante ou outorgado que acrescer ao primeiro, cobra-se ¼ (um quarto) do valor previsto no respectivo item (1.7 ou 
1.8); 

1.10 Quando o substabelecimento ou a revogação de mandato for lavrado em serviço notarial diverso do que foi lavrado o 
instrumento substabelecido ou revogado, acrescenta-se o equivalente à metade dos emolumentos previsto no respectivo item 
(1.7 ou 1.8); 

1.11 Pela lavratura de escritura, além do valor devido à diligência (Tabela VII): 

a) De ata notarial; R$ 267,75 
R$ 
58,65 

R$ 12,77 R$ 339,17 

b) De convenção de condomínio; R$ 561,09 
R$ 
117,32 

R$ 12,77 R$ 691,18 

1.11.1 Nos atos previstos no item anterior (1.11), por página que acrescer à 
terceira página; 

R$ 41,06 
R$ 
11,71 

R$ 5,84 R$ 58,61 

1.12 Pela lavratura de escritura de incorporação imobiliária, instituição de condomínio e especificação das respectivas unidades 
autônomas, além do valor devido à diligência (Tabela VII): 
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I - Até 10 (dez) unidades autônomas. R$ 786,38 
R$ 
164,26 

R$ 17,47 R$ 968,11 

II - Por unidade autônoma que acrescer, limitado os emolumentos ao valor 
equivalente a 100 (cem) unidades autônomas. 

R$ 16,99 R$ 4,68 R$ 1,74 R$ 23,41 

1.13 Pela lavratura de escritura de pacto nupcial, reconhecimento de 
paternidade, emancipação, testamento, constituição e ou dissolução de 
união estável, separação, divórcio, inventário, quando, em qualquer caso, 
não houver bens a partilhar; 

R$ 223,16 
R$ 
49,26 

R$ 11,60 R$ 284,02 

1.13.1 Aprovação de testamento cerrado, incluindo a nota de sua aprovação e entrega, acrescenta-se 2/3 (dois terços) do valor 
previsto no item anterior; 

1.14 Pela lavratura de escritura visando o aditamento, a retificação ou ratificação dos atos previstos nos itens anteriores, cobra-
se metade do valor constante do respectivo item desta tabela; 

1.15 Pela lavratura de qualquer escritura, não relacionadas nos itens anteriores, sem conteúdo financeiro, inclusive aquelas de 
mera declaração de expressões monetárias ou de quitação, sem transferência de valor econômico; 

I - Até 03 (três) páginas; R$ 64,76 
R$ 
17,58 

R$ 11,60 R$ 93,94 

II - Por página que acrescer. R$ 12,90 R$ 3,51 R$ 1,16 R$ 17,57 

1.16 No ato sem conteúdo financeiro, lavrado fora do horário de expediente da serventia, os emolumentos são cobrados em 
dobro, além do valor devido à diligência (Tabela VII). 

2. Dos atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

2.1 Pela lavratura de escritura com conteúdo financeiro, incluindo o respectivo traslado, cobra-se: 

I – De R$ 0,01 a R$ 3.000,00 R$ 162,15 
R$ 
35,19 

R$ 6,91 R$ 204,25 

II – De R$ 3.000,01 a R$ 6.000,00 R$ 328,76 
R$ 
70,38 

R$ 11,60 R$ 410,74 

III – De R$ 6.000,01 a R$ 10.000,00 R$ 561,09 
R$ 
117,32 

R$ 12,77 R$ 691,18 

IV – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 795,77 
R$ 
199,46 

R$ 12,77 
R$ 
1.008,00 

V – De R$ 20.000,01 a R$  30.000,00 R$ 1.323,79 
R$ 
293,33 

R$ 12,77 
R$ 
1.629,89 

VI – De R$ 30.000,01 a R$  40.000,00 R$ 1.734,47 
R$ 
387,20 

R$ 12,77 
R$ 
2.134,44 

VII – De R$ 40.000,01 a R$  60.000,00 R$ 2.086,49 
R$ 
469,34 

R$ 12,77 
R$ 
2.568,60 

VIII – De R$ 60.000,01 a R$  80.000,00 R$ 2.285,97 
R$ 
509,23 

R$ 12,77 
R$ 
2.807,97 

IX – De R$ 80.000,01 a R$  100.000,00 R$ 2.532,36 
R$ 
633,62 

R$ 28,61 
R$ 
3.194,59 

X – Pelo que exceder de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a cada R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescenta-se o valor constante nesta 
tabela, limitando ao valor de R$ 13.119,96. 

R$ 82,12 
R$ 
23,45 

R$ 17,58 R$ 123,15 

2.2 Pela lavratura de instrumento de mandato em causa própria são devidos emolumentos de acordo com as faixas de valores 
do item 2.1 desta Tabela; 

2.3 Na hipótese de reserva, instituição ou renúncia de usufruto, cobra-se 1/3 (um terço) dos emolumentos previstos nas faixas de 
valores do item 2.1 desta Tabela; 

2.4 Pela lavratura de escritura de renúncia de imóvel rural para viabilização de regularização fundiária, bem como o instrumento 
de retificação ou ratificação que importe na alteração a maior do conteúdo financeiro do ato anterior, cuja base de cálculo dos 
emolumentos será apenas a diferença que acrescer ao ato aditado, cobra-se metade dos emolumentos previstos nas faixas de 
valores do item 2.1 desta Tabela; 

2.5 As transações cuja instrumentalização admite forma particular, inclusive o instrumento de promessa ou compromisso de 
compra e venda ou respectiva cessão destes, de parceria pecuária, de arrendamento rural, de constituição de direito real de 
superfície ou de servidão, cobra-se metade dos emolumentos previstos nas faixas de valores do item 2.1 desta Tabela; 
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3. Das certidões: 

3.1 Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por 
qualquer meio, exceto aquelas expedidas por meio da central de serviços 
eletrônicos compartilhados: 

        

I - Até 03 (três) páginas; R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

II - Por página que acrescer. R$ 2,33 R$ 0,68 R$ 0,57 R$ 3,58 

3.2 Certidão emitida por meio eletrônico, com ou sem buscas, 
independentemente da quantidade de páginas. 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

3.3 Pela informação verbal ou eletronicamente disponibilizada, quando 
dispensada a expedição da respectiva certidão. 

R$ 8,49 R$ 2,33 R$ 0,87 R$ 11,69 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

NOTA 01 – Atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

a) Pela lavratura de ato sem conteúdo financeiro não expressamente nominado, são devidos emolumentos calculados de acordo 
com item1.15 desta tabela; 

b) Na hipótese de duas ou mais cópias de documentos em uma mesma folha, todos devem ser objeto de autenticação, não se 
admitindo que algum deles não seja autenticado; e 

c) Na hipótese de autenticação de cópia de documentos para fins de comprovação de votação, o título de eleitor e os 
comprovantes de votação serão considerados um único documento. 

d) Enquadra-se no item 1.7 desta tabela, inclusive, o instrumento de mandato com cláusula de celebração de contrato consigo 
mesmo (art. 117, in fine, do Código Civil), bem como o mandato relativo a veículo automotor; e 

e) Quando um mesmo instrumento, além da outorga, contiver a formalização de substabelecimento, revogação de mandato ou 
outro ato, os valores dos emolumentos serão calculados por inteiro e por ato. 

NOTA 02 – Atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

a) Pela lavratura de ato com conteúdo financeiro não expressamente nominado, são devidos emolumentos de acordo com as 
faixas de valores previstas no item 2.1 desta tabela, calculados sobre o valor do bem ou direito transacionado; 

b) Excetuada a renuncia à herança (art. 1.804, do Código Civil) ou ao direito de preferência (art. 504, do Código Civil), 
consideram-se atos com conteúdo financeiro autônomo os atos referentes à transmissão, a qualquer título, da propriedade de 
bens ou direitos, ou do domínio útil, inclusive as escrituras de renúncia de tais bens ou direitos, mesmo quando cumulados com 
outros atos notariais. 

c) A partilha de bens, exclusivamente na escritura de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou de inventário, os 
emolumentos serão calculados levando-se em conta a soma dos bens e direitos partilhados, enquadrando-se nas faixas de 
valores previstas no item 2.1 desta tabela; 

d) Quando um mesmo instrumento, contiver a formalização de mais de um contrato ou estipulação que, por sua autonomia, 
possa ser objeto de outra escritura, serão contados integralmente os emolumentos relativos a cada transação, enquadrando-se 
nas faixas de valores previstas no item 2.1 desta tabela; 

e) Os atos notariais em que houver intervenientes, inclusive do Ministério Público ou da Defensoria Pública, que não contiver a 
formalização de mais de um contrato ou estipulação que, por sua autonomia, possa ser objeto de outra escritura, não autorizam 
acréscimo de emolumentos; 

f) A base de cálculo dos emolumentos relativos a atos com obrigação de trato sucessivo (leasing, arrendamento, locação, pensão 
alimentícia e outros) é o valor da soma das primeiras 12 (doze) parcelas se o prazo de duração for indeterminado ou, se 
determinada, a quantidade total das parcelas previstas no instrumento; 

g) Nos instrumentos de constituição de hipoteca, penhor ou alienação fiduciária, a base de cálculo dos emolumentos deve ser 
considerada o valor da dívida confessado ou estimado, limitando ao valor do crédito, sem prejuízo dos emolumentos relativos a 
outros atos notariais que vierem a ser cumulados; 

h) Quando dois ou mais bens forem dados em garantia, para os quais não tenha sido individualmente atribuído o valor, a base de 
cálculo para cobrança de emolumentos será o valor da dívida confessado ou estimado, dividido pelo número de bens ofertados; 

i) Pela lavratura de instrumento de permuta ou troca, a base de cálculo dos emolumentos é o valor de cada bem ou direito 
permutado, acrescido da torna, se houver (art. 533, I, do Código Civil); 

j) Nos instrumentos relativos a documentos cujo valor não esteja expresso em moeda nacional, converter-se-á o respectivo valor, 
observado o câmbio de compra do dia da apresentação e, nos frutos, produtos ou coisas, converter-se-á de acordo com a 
cotação divulgada em jornais ou sites específicos; 

k) Nas escrituras da primeira aquisição de imóveis urbanos residenciais decorrentes de regularização fundiária ou de programas 
sociais, o valor dos emolumentos é cobrado de acordo com a lei específica federal ou do Estado do Tocantins, aplicando-se a 
redução, se houver, que for mais favorável ao usuário; 
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NOTA 03 – Atos diversos: 

a) Além dos emolumentos previstos nesta Tabela, serão devidos emolumentos correspondente às diligências e demais atos 
previstos na Tabela VII desta Lei; 

b) Não incidem emolumentos nas averbações de revogação, de substabelecimento, de retificação, de ratificação ou qualquer 
outra averbação realizada em ato notarial; 

c) Não se aperfeiçoando o ato notarial ou registral, no prazo legal, por desistência ou deficiência de requisitos a cargo do usuário, 
é devida indenização ao registrador equivalente a 20% (vinte por cento) do valor adiantado para sua realização, dos quais são 
abatidos os valores relativos aos atos efetivamente praticados. Não é devido a indenização de que trata o caput quando o 
usuário optar pela compensação do valor adiantado com os emolumentos devidos para a prática de outro ato notarial e ou 
registral; 

d) Quando o usuário apresentar arquivo magnético em formato editável que, a exclusivo critério do Registrador, venha a agilizar 
a execução do serviço registral, poderá reduzir até 1/10 (um décimo) do valor dos emolumentos, limitado ao valor cobrado pelo 
serviço do item 1.2 desta Tabela; e 

e) O direito a isenção ou reduções previstas em Lei deve ser requerido pelo usuário no momento da apresentação do título, 
oportunidade em que deverá comprovar o preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei para sua concessão, 
não se constituindo em direito adquirido, nos termos do art. 179, do Código Tributário Nacional; e 

f) O Tabelião que se incumbir da prestação de serviço que não é de sua competência exclusiva e nem de sua obrigação, 
incluindo fotocópia de documento, despesa de remessa eletrônica e ou postal, bem como pelos demais serviços necessários ao 
aperfeiçoamento do ato notarial cobrará as despesas efetuadas, desde que autorizado pela parte interessada. 

  
  
  
  

TABELA VI 

TABELIONATO DE PROTESTO 

ATOS DO TABELIÃO DE PROTESTO DE 
TÍTULOS 

EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Dos atos relativos a situações jurídicas sem conteúdo financeiro: 

1.1 Protocolo de qualquer título apresentado em 
meio físico ou eletrônico; 

R$ 1,69 R$ 0,45 R$ 0,16 R$ 2,30 

1.2 Pela informação fornecida às entidades de 
proteção ao crédito, por remessa ou arquivo, física 
ou eletronicamente enviados, cobra-se o valor: 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

1.4.1 Acrescenta-se ao valor previsto no item 
anterior (item 1.2), por nome de pessoa que da 
relação constar: 

(*)R$ 4,20 (*)R$ 1,16 (*)R$ 0,45 (*)R$ 5,81 

2. Dos atos relativos a situações jurídicas com conteúdo financeiro: 

2.1 Pelo acolhimento do aceite ou devolução, recebimento do pagamento, desistência ou sustação judicial definitiva do protesto 
de título, documento de dívida ou indicação, apresentando a protesto, inclusos a gravação eletrônica da imagem do título ou 
documento de dívida e o processamento de dados: 

I – De R$ 0,01 a R$ 25,00 R$ 6,09 R$ 2,56 R$ 3,38 R$ 12,03 

II – De R$ 25,01 a R$  50,00 R$ 11,95 R$ 5,14 R$ 6,91 R$ 24,00 

III – De R$ 50,01 a R$  150,00 R$ 23,68 R$ 7,50 R$ 6,91 R$ 38,09 

IV – De R$ 150,01 a R$  300,00 R$ 35,42 R$ 11,71 R$ 11,60 R$ 58,73 

V – De R$ 300,01 a R$  500,00 R$ 58,89 R$ 16,42 R$ 11,60 R$ 86,91 

VI – De R$ 500,01 a R$  1.000,00 R$ 82,35 R$ 21,10 R$ 11,60 R$ 115,05 

VII – De R$ 1.000,01 a R$  2.000,00 R$ 117,56 R$ 28,15 R$ 11,60 R$ 157,31 

VIII – De R$ 2.000,01 a R$ 3.000,00 R$ 176,23 R$ 39,87 R$ 11,60 R$ 227,70 

IX – De R$ 3.000,01 a R$  4.000,00 R$ 256,01 R$ 56,31 R$ 12,77 R$ 325,09 

X – De R$ 4.000,01 a R$  6.000,00 R$ 349,89 R$ 75,09 R$ 12,77 R$ 437,75 

XI – De R$ 6.000,01 a R$  8.000,00 R$ 469,58 R$ 100,89 R$ 17,47 R$ 587,94 

XII – De R$ 8.000,01 a R$  10.000,00 R$ 610,37 R$ 129,05 R$ 17,47 R$ 756,89 
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XIII – De R$ 10.000,01 a R$  20.000,00 R$ 740,62 R$ 158,40 R$ 25,68 R$ 924,70 

XIV – De R$ 20.000,01 a R$  40.000,00 R$ 881,42 R$ 187,72 R$ 28,61 R$ 1.097,75 

XV – Pelo que exceder de R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais), a cada R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), 
acrescenta-se o valor constante nesta tabela, 
limitado ao valor de R$  1.333,68. 

R$ 61,00 R$ 17,58 R$ 9,36 R$ 87,94 

2.2 Pelo cancelamento definitivo do registro do protesto ou dos seus efeitos, inclusos a gravação eletrônica da imagem dos 
documentos e o processamento de dados, inclusive do protesto do título, documento de dívida ou indicação, acrescenta-se o 
equivalente a ¼ (um quarto) dos emolumentos contados na forma do item anterior (item 2.1). 

3. Das certidões: 

3.1 Certidão ou traslado impresso, com ou sem buscas, extraídos por qualquer meio, exceto aquelas expedidas por meio da 
central de serviços eletrônicos compartilhados: 

I - Até 03 (três) páginas; R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

II - Por página que acrescer. R$ 2,33 R$ 0,68 R$ 0,57 R$ 3,58 

3.2 Certidão emitida por meio eletrônico, com ou 
sem buscas, independentemente da quantidade de 
páginas. 

R$ 23,68 R$ 9,84 R$ 12,77 R$ 46,29 

3.3 Pela informação verbal ou eletronicamente 
disponibilizada, quando dispensada a expedição da 
respectiva certidão. 

R$ 8,49 R$ 2,33 R$ 0,87 R$ 11,69 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

NOTA 01 – Atos sem conteúdo financeiro: 

a) Havendo convênio firmado entre o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Tocantins e as entidades de 
proteção ao crédito, podem os emolumentos, a TFJ e o FUNCIVIL, serem reduzidos até a 1/5 (um quinto) do estipulado no item 
1.4.1. 

NOTA 02 – Atos diversos: 

a) O direito à isenção ou reduções previstas em Lei deve ser requerido pelo usuário no momento da apresentação do título, 
oportunidade em que deverá comprovar o preenchimento das condições e dos requisitos previstos em lei para sua concessão, 
não se constituindo em direito adquirido, nos termos do art. 179, do Código Tributário Nacional; e 

b) O Tabelião de Protestos que se incumbir da prestação de serviços que não são de sua competência exclusiva e nem de sua 
obrigação, incluindo fotocópias de documentos, despesas de remessa eletrônica e ou postais, bem como pelos demais serviços 
necessários ao aperfeiçoamento do ato notarial cobrarão as despesas efetuadas, desde que autorizado pela parte interessada. 

(*) valores sujeitos a redução, mediante convênios firmados pelo IEPTB-TO, com as entidades de proteção ao crédito conforme 
previsão na Nota Explicativa 01, alínea "a", da Tabela VI da Lei nº 3.408, de 2018. 
  
  

TABELA VII 

ATOS COMUNS 

DOS ATOS COMUNS EMOLUMENTOS TFJ FUNCIVIL TOTAL 

1. Dos atos comuns ao notário, ao tabelião e ao registrador: 

1.1 Por diligência (além da condução e hospedagem, quando for o caso), cobra-se: 

I – No perímetro urbano da sede da serventia: R$ 35,19 R$ 8,20 R$ 2,91 R$ 46,30 

II – Na zona rural ou perímetro urbano diverso da sede 
da serventia: 

R$ 70,38 
R$ 
16,42 

R$ 5,84 R$ 92,64 

1.1.1 Além do valor previsto no item anterior, por 
quilômetro percorrido (ida e volta), acrescenta-se: 

R$ 2,51 R$ 0,68 R$ 0,28 R$ 3,47 

1.1.2 Os valores de que trata os itens anteriores (item 1.1 e 1.1.1) são computados em dobro quando os atos tiverem que ser 
realizados fora do horário de expediente da serventia. 

1.1.3 Quando a diligência se destina a viabilizar 
a realização de casamento fora da Serventia, além do 
valor previsto no item anterior (item 1.1 e 1.1.1), cobra-
se: 

R$ 252,26 
R$ 
70,38 

R$ 29,32 R$ 351,96 

1.2 Por notificação pessoal (além do valor relativo à R$ 35,19 R$ 8,20 R$ 2,91 R$ 46,30 
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diligência), cobra-se: 

1.2.1 Pela intimação pessoal do devedor (Lei Federal nº 
9.4.92/97), por pessoa, cobra-se: 

R$ 4,20 R$ 1,16 R$ 0,45 R$ 5,81 

1.3 Pela publicação de edital de notificação ou de 
intimação em diário eletrônico do serviço notarial e ou 
de registro, cobra-se: 

R$ 3,51 R$ 1,16 R$ 1,16 R$ 5,83 

1.3.1 Quando se tratar de edital de intimação de atos do 
tabelionato de protesto, além do valor previsto no item 
anterior (item 2.1), por pessoa intimada, acrescenta-se: 

R$ 2,51 R$ 0,68 R$ 0,28 R$ 3,47 

1.3.2 Quando se tratar de edital de loteamento, além do 
valor previsto no item anterior (item 2.1), por unidade 
autônoma, acrescenta-se: 

R$ 4,20 R$ 1,16 R$ 0,45 R$ 5,81 

1.3.3 Quando se tratar de edital de notificação dos 
demais atos do registro de imóveis, além do valor 
previsto no item anterior (item 2.1), por pessoa 
notificada, acrescenta-se: 

R$ 25,21 R$ 7,03 R$ 2,91 R$ 35,15 

1.3.4 Quando se tratar de edital de notificação das 
demais especialidades não elencadas nos itens 
anteriores (item 1.3.1 e 1.3.3), além do valor previsto no 
item anterior (item 2.1), por pessoa notificada ou 
intimada, acrescenta-se: 

R$ 16,71 R$ 4,68 R$ 2,03 R$ 23,42 

1.4 Pelo levantamento de dúvida (art. 198, da Lei 
Federal nº 6.015/73), na hipótese de ser julgada 
procedente (não se efetivar o ato), cobra-se: 

R$ 35,19 R$ 8,20 R$ 2,91 R$ 46,30 

1.5 Pela transcrição de áudio gravado, cobra-se: 

I – Com até 05 (cinco) minutos de gravação: R$ 70,38 
R$ 
16,42 

R$ 5,84 R$ 92,64 

II – Por grupo de 05 (cinco) minutos que acrescer, 
cobra-se. 

R$ 16,71 R$ 4,68 R$ 2,03 R$ 23,42 

1.6 Pela comunicação, em meio físico ou eletrônico, em 
decorrência de determinação legal ou judicial, não 
contempladas nas demais tabelas, cobra-se: 

R$ 8,49 R$ 2,33 R$ 0,87 R$ 11,69 

1.7 Pela aposição de apostila (apostilamento) de 
documento, na forma disciplinada em ato do Conselho 
Nacional de Justiça, cobra-se: 

R$ 50,44 
R$ 
14,06 

R$ 5,84 R$ 70,34 

2. Dos valores devidos ao juiz de paz: 

2.1 Pela diligência visando a celebração de casamento, cobra-se: 

I – Na sede da Serventia: R$ 50,44 
R$ 
14,06 

R$ 5,84 R$ 70,34 

II – No perímetro urbano da circunscrição, em local 
diverso da sede Serventia: 

R$ 76,25 
R$ 
21,10 

R$ 8,20 R$ 105,55 

III – Na zona rural da circunscrição: R$ 100,89 
R$ 
28,15 

R$ 11,71 R$ 140,75 

2.1.1 Aplica-se ao juiz de paz, os valores previstos, a título de emolumentos, nos itens 1.1 a 1.1.3 desta Tabela. 

2.1.2 Quando, por razão alheia ao juiz de paz, o ato não for realizado na hora marcada pelos usuários, acrescenta-se metade do 
valor previsto no subitem I do item 2.1 por hora de atraso.  

  
Desembargadora Etelvina Maria Sampaio Felipe 

Corregedora-Geral da Justiça 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 3034/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 16 de dezembro de 2021 
O DIRETOR-GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 da Resolução nº 
17/2009/TJTO,  c/c Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 7 de Fevereiro de 2013, da Presidência do 
Tribunal de Justiça e considerando as boas práticas em contratação de soluções de Tecnologia da Informação, resolve: 
Art. 1º. Instituir a Equipe de Planejamento da contratação de serviços para a ferramenta de ITSM, Axios Assyst, da Central de 
Serviços de TIC do PJTO, nos termos do procedimento administrativo SEI nº 21.0.000031667-6 e em cumprimento ao art. 12°, § 
7°, da Resolução n° 182/2013/CNJ, de 17 de outubro 2013. 
Art. 2º A Equipe será composta pelos servidores: 
I - Ernandes Rodrigues da Silva, matrícula 360028 - DTINF (Integrante Requisitante); 
II - Danillo Lustosa Wanderley, matrícula 187237 - DTINF (Integrante Técnico); 
III - Fernando Américo da Silva Brito, matrícula 352841 - DTINF (Integrante Técnico); 
IV - Jean Nunes Ribeiro Araujo, matrícula 359988 - DTINF (Integrante Técnico Substituto); 
V - Hyllner Valadares da Silva, matrícula 360129 – DTINF (Integrante Técnico Substituto); 
VI - Thainá Suzan Silva, matrícula 362632 – DTINF (Integrante Administrativo); 
VII - Vicente Hercílio da Costa e Silva Andrade, matrícula 362893 - DTINF ((Integrante Administrativo substituto). 
Art. 3º Cabe à Equipe de Planejamento da Contratação elaborar os estudos técnicos preliminares, Plano de Trabalho, se 
exigido, e Termo de Referência ou Projeto Básico das aquisições/contratações objeto do artigo 1º desta Portaria, observando-se 
as respectivas competências. 
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 
Portaria Nº 3001/2021 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 10 de dezembro de 2021 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 380/2021, referente ao Processo Administrativo 21.0.000030261-6, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Vitor Hugo Alves Rocco - ME, que tem por objeto a contratação de instrutor para ministrar o 
curso Atualização em Processo Penal, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, modalidade Ead. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jadir Alves de Oliveira, matrícula nº 352356, como gestor do contrato nº 380/2021 e a 
servidora Mária Rúbia G. da Silva Abalém, matrícula nº 26955, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará o contratado para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Antonio José Ferreira de Rezende 
Diretor Geral em Substituição 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

ATA DA 3ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 
PROCESSO Nº 21.0.000005538-4 

Aos 17 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um (17/12/2021), às 14:00 horas, em sessão pública, na sala da Comissão de 
Licitações do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, situada na Quadra 103 Norte, Rua NO 11, Lote 02, 3º andar, Plano Diretor Norte, 
Palmas/TO, reuniu-se os membros da CPL, designados pela Portaria nº 595/2021,  de 11 de março de 2021, publicada no Diário da Justiça 
sob o nº 4920 de 11 de março de 2021, referente à sessão de abertura do envelope n.º 02 de proposta de preços da Concorrência nº 
005/2021 – Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviços de Reforma do Fórum da Comarca de 
Araguatins-TO, regime de empreitada por preço unitário, conforme convocação acostada ao evento 4081691. Registro que compareceu 
a sessão somente o representante legal da licitantes CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CNPJ Nº. 
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08.639.717/0001-90, empresa de pequeno porte, representada neste ato por Paulo Edgar Tavares, portador do RG nº. 985.034 SSP/PI e 
CPF nº. 290.791.363-87, Telefone (63) 9.98428.2660/3215-5005, e-mail: leo@leonsistemasconstrutivos.com.br; Em seguida foi aberta a 
sessão pelo Presidente da Comissão de Licitação, que informou aos presentes o prosseguimento do certame, conforme decisão n.º 
5352/2021, acostada ao evento 4077356, a qual foi encaminhada aos licitantes anexa à convocação desta sessão conforme evento 
4082266, bem como divulgada no site desta Corte de Justiça conforme evento 4082285, a qual conheceu o recurso na fase de habilitação, 
contudo negou provimento ao mesmo mantendo-se HABILITADAS às empresas licitantes BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA, ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME e MENEZES IND. E COM. LTDA – ME. Registra-se que 
também restou HABILITADA na fase anterior a empresa licitante CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI vez que 
atendeu às exigências do instrumento convocatório. Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação procedeu à abertura 
das propostas de preços (envelope n.º 02) das licitantes habilitadas, as quais apresentaram os seguintes valores, por ordem crescente: 1º 
Lugar – BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA no valor global de R$ 781.449,78 (setecentos e oitenta e um mil quatrocentos e 
quarenta e nove reais e setenta e oito centavos); 2º Lugar – MENEZES IND. E COM. LTDA – ME no valor global de R$ 786.129,66 
(setecentos e oitenta e seis mil cento e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos); 3º Lugar – ELIS CONSTRUÇÕES, 
TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME no valor global de R$ 806.333,12 (oitocentos e seis mil trezentos e trinta e três reais e 
doze centavos); 4º Lugar – CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI no valor global de R$ 864.856,82 (oitocentos e 
sessenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos). Em seguida, o Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação suspendeu a presente sessão para análise dos documentos das planilhas de preços (envelope nº 02), oportunidade em que 
remarcou nova sessão para o dia 14/01/2022, às 14:00 horas (horário local), no mesmo local, ficando os presentes desde já notificados 
para comparecem. Reafirmamos que todas as comunicações aos licitantes referentes esta licitação será processada através dos e-mails 
constantes na Ata da 1ª sessão, os quais foram fornecidos e conferidos pelos representantes das empresas. Informo também que todas as 
Atas serão publicadas no Diário da Justiça e disponibilizadas no sítio deste Tribunal de Justiça.  Nada mais requerido nem a tratar, a sessão 
foi encerrada às 14h30min e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro da CPL - titular 

Empresas: 
CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 

Paulo Edgar Tavares 
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Marcio Henrique de Camargo Santos 
(ausente) 

ISM ENGENHARIA EIRELI 
Mário Roberto Bueno Filho 

(ausente) 
ELIS CONSTRUTORA, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA - ME 

Thalles Teixeira Nascimento de Oliveira Mota 
(ausente) 

MENEZES IND. E COM. LTDA – ME 
(ausente) 

 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Apostilas 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 85/2018 
PROCESSO 18.0.000010956-4 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Liliane Morais Santos de Alencar Alves 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
Fica alterado, com fulcro no § 8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, o Termo de Credenciamento nº 85/2018, firmado entre o 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e Liliane Morais Santos de Alencar Alves, em virtude da solicitação da Credenciada 
evento 4085397, e Informação GGEM nº 44486/2021 evento 4085399, quanto à mudança do Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar para prestação de serviços na especialidade de serviço social: 
De: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do Tocantins, Comarca de Colinas do Tocantinse Cidade de 
Juarina; 
Para: Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade, ao Termo de Credenciamento nº 85/2018, aos Autos 
Administrativos 18.0.000010956-4, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, ao Edital de 
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Credenciamento nº 001/2016, republicado por meio do Edital nº 41/2017, no Diário da Justiça nº 3988, de 03 de março de 2017 
e, Edital nº 150/2019, Diário da Justiça nº 4505, de 27 de maio de 2019. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DO QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO 
PROCESSO 19.0.000027497-9 
CONTRATO Nº. 151/2020 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Construtora São Miguel Ltda - ME 
OBJETO DO TERMO DE APOSTILAMENTO: 
O presente Instrumento tem por objeto o reajuste do Contrato nº. 151/2020, conforme previsto na Cláusula Décima, com fulcro no 
§ 8º, do artigo 5, da Lei nº. 8.666/1993. 
O reajuste é de 17,357% de acordo com o INCC – Índice Nacional de Custo da Construção Civil, pelo período de junho/2020 a 
junho/2021, conforme Despacho DIVENG nº 83342/2021, evento 4082758, nos seguintes termos: 
Cálculo do Valor de Reajuste: 
Valor do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 151/2020 (evento 4075097): R$ 558.831,77 
Incide Reajuste Financeiro R$ 558.831,77?? x 17,357% = R$ 96.996,43 
Valor Total Reajuste no interstício (Junho/2020 a Junho/2021): R$ 96.996,43 
O valor do reajuste importa em R$ 96.996,43 (noventa e seis mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos), 
passando o valor global do Contrato nº. 151/2020 de R$ 3.444.654,29 (três milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil 
seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e nove centavos)?, para R$ 3.541.650,72 (três milhões, quinhentos e quarenta e um 
mil seiscentos e cinquenta reais e setenta e dois centavos). 
Da Dotação orçamentária: 
Unidade Gestora: 06010 - Funjuris 
Classificação Orçamentária: 06010.02.061.1145.3067 
Natureza de Despesa: 44.90.51 
Fonte de Recursos: 0240 
O presente Termo de Apostilamento vincula-se, em sua integralidade ao Contrato nº. 151/2020, aos Autos Administrativos 
19.0.000027497-9, bem como às disposições da Lei nº. 8.666/1993 e suas alterações. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
 

Extratos de termos aditivos 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO  
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 67/2021 
PROCESSO 21.0.000004600-8 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Reduto Segurança Privada - Ltda 
OBJETO DO TERMO ADITIVO: Acréscimo de 1 (um) posto de vigilância armada 24 (vinte e quatro) horas - escalas de 12 (doze) 
horas diurnas ininterruptas e 12 (doze) horas noturnas ininterruptas, de segunda-feira a domingo, envolvendo 2 (dois) vigilantes, 
em turnos de 12 (doze) x 36 (trinta e seis) horas - para atender a Corregedoria Geral de Justiça, bem como, a retificação do 
quadro resumo constante no subitem 2.1.1, da Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo, evento 3884440, conforme 
Despacho nº 82431/2021, evento 4074387 
O acréscimo corresponde ao percentual aproximado de 1,82% sobre o valor global inicial atualizado do Contrato nº 67/2021. 
Após o acréscimo o valor mensal do Contrato nº 67/2021 passará de R$ 372.985,94 (trezentos e setenta e dois mil novecentos e 
oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), para R$ 393.225,78 (trezentos e noventa e três mil duzentos e vinte e cinco 
reais e setenta e oito centavos) e o anual de R$ 4.475.831,28 (quatro milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil oitocentos e 
trinta e um reais e vinte e oito centavos) para R$ 4.557.204,14 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil duzentos e 
quatro reais e quatorze centavos). 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE GESTORA: 06010 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.122.1145.4368 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.37 
FONTE DE RECURSO: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
 

Extratos das atas de registro de preços 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 212/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Tecno Industrial e Comercial - EIRELI 
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OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Ampla Comercial - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Tocantins Comércio de Materiais Elétricos - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 

 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 215/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Premold Comércio de Materiais de Construção - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 217/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: ME Comércio de Ferragens e Ferramentas - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 218/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: VDR Automação Industrial - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 219/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
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PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Valadares Comercial - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Distribuidora W F - EIRELI 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 21.0.000006315-8 
PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 76/2021 
ORGÃO GERENCIADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
FORNECEDOR REGISTRADO: Szata Comércio Varejista - Ltda 
OBJETO: Registro de preços visando à aquisição futura de materiais elétricos para suprir as necessidades do Poder Judiciário 
do Estado do Tocantins nos serviços de manutenção predial. 
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: 17 de dezembro de 2021. 
 

Extratos 
EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO 
TERMO DE DOAÇÃO Nº 53/2021  
PROCESSO: 21.0.000007581-4 
DOADOR: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
DONATÁRIA: Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins - ADAPEC 
OBJETO: Doação de bens em conformidade com a Instrução Normativa 7/2021 e artigo 17, inciso II, alínea "a'", da Lei nº 
8.666/93. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
 
EXTRATO  
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 58/2021 
PROCESSO 21.0.000010137-8 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, Corregedoria Geral da Justiça, Escola Superior da Magistratura 
– ESMAT, Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes e Safernet Brasil. 
OBJETO: O presente Instrumento tem por objeto o compromisso entre os partícipes no desenvolvimento de projetos e atividades 
voltadas para o treinamento de recursos humanos e desenvolvimento de ações de prevenção aos crimes praticados contra 
crianças e adolescentes na Internet e promoção do uso seguro da Internet. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados da data de sua assinatura. 
DATA DA ASSINATURA: 17 de dezembro de 2021. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 823/2021, de 17 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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 NEUMA NUBIA MENDES ROCHA, matrícula nº 94835, ocupante do 
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 
CRIMINAL, no período de 18/11/2021 a 19/11/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/104542; 
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 

354474 PATRICIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 18/11/2021 à 19/11/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 824/2021, de 17 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE DIANÓPOLIS, 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, do servidor BRUNO TEIXEIRA DA SILVA COSTA, matrícula nº 208751, ocupante do 
cargo de CHEFE DE SECRETARIA, da unidade de lotação COMARCA DE DIANÓPOLIS - 1ª VARA CÍVEL, no período de 10/01/2022 
a 08/02/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/104547; 
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 

92155 DULCINEIA DE SOUSA BARBOSA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/01/2022 à 08/02/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA JUNIOR 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 825/2021, de 17 de dezembro de 2021 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE NATIVIDADE, 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 ELEUZA SEBASTIANA COSTA LEITE, 
matrícula nº 144948, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE NATIVIDADE 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 16/12/2021 a 17/12/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2021/104556; 
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 

49154 ONILDO PEREIRA DA SILVA ESTATUTÁRIO ESCRIVÃO JUDICIAL 16/12/2021 à 17/12/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
WILLIAM TRIGILIO DA SILVA 

DIRETOR DO FORO - 2ª ENTRÂNCIA  
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