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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0008125-46.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0021812-03.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: LUCAS KENNEDY SOUZA SILVA 
ADVOGADO: RENATO HEITOR SILVA VILAR (OAB TO008049) 
AGRAVADO: RB4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. 
RESOLUÇÃO CONTRATUAL LIMINARMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. 
POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 1.1. A concessão da tutela provisória de urgência só tem cabimento quando emergir 
dos Autos, de forma clara, a probabilidade do direito alegado, de modo que a rescisão contratual reconhecida pelo juiz de 
primeiro grau revela-se temerária a sua concessão em sede de tutela provisória, porquanto determinado antes mesmo do 
estabelecimento do contraditório nos Autos principais. 1.2. Nas ações de rescisão contratual, a suspensão da exigibilidade de 
cobrança das parcelas vincendas revela-se imprescindível a fim de resguardar o consumidor, porque certamente deve ocorrer a 
resilição contratual, já que tal pode ser considerada por vontade de qualquer um dos contratantes, mesmo sem justo motivo e, 
por isso, com a continuidade do contrato e das cobranças das parcelas poderia onerar demasiadamente o adquirente, bem como 
a empresa que provavelmente terá que devolver percentual do valor já adimplido. 1.3. Inexiste perigo de irreversibilidade da 
tutela, haja vista que ao final da demanda, a liminar não vier a ser confirmada, remanescerá o direito da recorrente em exigi r o 
pagamento das parcelas vincendas. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão recorrida e determinar a suspensão dos pagamentos das 
parcelas vincendas, bem como para que a empresa agravada se abstenha de efetuar a inclusão do nome do agravante no 
cadastro de inadimplentes relativo ao contrato, objeto da ação originária, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 
reais), limitada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011677-19.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. 
ADVOGADO: CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (OAB TO05630A) 
ADVOGADO: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (OAB TO04867A) 
1º AGRAVADO: CARLOS ANTONIO GRATÃO ME (CONSTRUTORA GRATÃO LTDA) 
2º AGRAVADO: CARLOS ANTONIO GRATAO 
3º AGRAVADO: VALCILENE SENA MORAIS GRATÃO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO 
REQUERIDO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO CUMPRIDA. ART. 3º, § 3º, DL 911/69. IMPOSSIBILIDADE DE 
APERFEIÇOAR A CITAÇÃO ANTES DA APREENSÃO DO BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E 
PROVIDO. 1. Acerca do prazo para oposição da contestação em se tratando de ação de busca e apreensão, regida pelo 
procedimento especial previsto no DL 911/69, o artigo 3º,§ 2º da legislação em comento prevê que “O devedor fiduciante 
apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”. 2. O prazo 
para apresentação da resposta pelo devedor fiduciante é de 15 dias, contados a partir da execução da liminar, que se inicia c om 
a juntada aos autos do mandado de busca e apreensão devidamente cumprido. Nas ações de busca e apreensão fundadas no 
Decreto-Lei 911/69, portanto, a citação somente se aperfeiçoa com a efetiva apreensão do veículo. 3. No caso concreto, embora 
os requeridos Valcilene Sena Morais Gratão e Construtora Gratão Ltda. tenham recebido o mandado de citação materializado na 
decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão (evento 48 e evento 49, CERT1), os veículos objeto da garantia fiduciária 
não foram localizados, circunstância que obstou o cumprimento da liminar. 4. Em decorrência da frustração no cumprimento da 
liminar, o autor requereu, no evento 156, a realização de consulta junto ao BACEN-JUD, INFO-JUD e SIEL com o objetivo de 
localizar o endereço do requerido Carlos Antônio Gratão e, a partir daí, diligenciar novas tentativas de apreensão dos bens 
móveis dados em garantia fiduciária. E assim agiu porque, conforme a legislação especial que rege a ação de busca e 
apreensão, o cumprimento da liminar é imprescindível para o aperfeiçoamento da citação. 5. Portanto, com razão o agravante ao 
pugnar pela reforma da decisão agravada que determinou a citação por edital do requerido Carlos Antônio Gratão, uma vez que 
enquanto a ação tramitar sob o rito previsto no DL 911/69, a ausência de apreensão do bem obsta o aperfeiçoamento da citação. 
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar que a parte requerida somente seja citada após 
o cumprimento da liminar de busca e apreensão. 
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 reformar a decisão agravada e determinar que a parte requerida somente seja citada após 
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o cumprimento da liminar de busca e apreensão, 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. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014421-21.2020.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5002798-65.2009.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: JOÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR 
ADVOGADO: JOÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR OAB/TO 004945     
ADVOGADO: ANANDA D'ALESSANDRO GOMES OAB/TO 008910  
2º AGRAVADO: WILSON CESAR DA SILVA 
ADVOGADO: JOÃO ALVES DA SILVA JÚNIOR OAB/TO 004945     
3º AGRAVADO: FRIGOPALMAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA E 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO 
RETIRANTE. RECONHECIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.1 Nos termos do 
artigo 1.032, do Código Civil, a retirada, exclusão ou morte do sócio, não o exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade 
pelas obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas 
posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação. 1.2 A verificação de que os débitos tributários (posteriores) 
que lastrearam a presente ação de execução fiscal remontam aos exercícios de 2005 e 2006, infirma a insurgência contra o 
reconhecimento da ilegitimidade passiva do sócio retirante, mormente considerando que a sua saída do quadro societário 
ocorreu em 25/8/2003, situação levada ao registro na Junta Comercial do Estado do Tocantins em 1o/3/2004. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, julgar 
prejudicado o Agravo Interno interposto por WILSON CÉSAR DA SILVA (Evento 15 do recurso), e, quanto ao mérito recursal, 
nego provimento ao manejo do ESTADO DO TOCANTINS, e mantenho inalterada a decisão interlocutória que reconheceu a 
ilegitimidade passiva de WILSON CÉSAR DA SILVA, e extinguiu o feito sem o exame do mérito, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 2021. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003236-49.2021.8.27.2700/TO 
RELATORA: DESEMBARGADORA ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE 
AGRAVANTE: ESTADO DO TOCANTINS 
1º AGRAVADO: FREDERICO GONCALVES E SOUSA 
ADVOGADO: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB SP072080) 
2º AGRAVADO: JOAO LENINE BONIFÁCIO E SOUZA 
ADVOGADO: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB SP072080) 
3º AGRAVADO: MARCO ALEXANDRE BRONSON E SOUSA 
ADVOGADO: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB SP072080) 
4º AGRAVADO: MARISTELA EVANGELISTA GONCALVES DE SOUSA 
ADVOGADO: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB SP072080) 
5º AGRAVADO: RAPHAEL GONCALVES E SOUSA 
ADVOGADO: MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS (OAB SP072080) 
6º AGRAVADO: AGROPECUÁRIA SEMENTES TALISMÃ LTDA. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRENTE. 
PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração 
são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou 
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício o a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material. 2. De aco rdo 
com os embargantes, o acórdão embargado seria omisso quanto à análise do fato de não estar previsto na CDA o fundamento 
da responsabilidade dos sócios, em ofensa ao disposto no art. 2º, III, da Lei 6.830/80. 3. Da leitura do voto (evento 19), constata-
se que, embora não haja menção expressa ao dispositivo legal invocado, a questão relativa à possibilidade de inclusão do nome 
dos sócios na CDA foi satisfatoriamente abordada, chegando-se à conclusão de que os excipientes, ora embargantes, não 
apresentaram provas da inocorrência de uma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN e, partindo do pressuposto de que a 
CDA possui presunção relativa de liquidez e certeza, era ônus dos mesmos apresentá-las por ocasião da oposição da objeção. 
4. Os embargos de declaração pretenderam provocar o rejulgamento da ação, o que não é possível pela via eleita 5. Embargos 
de Declaração conhecidos e não providos. 
ACÓRDÃO: A 2ª Turma da Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, 
NEGAR PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo, na íntegra, o acórdão embargado, 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. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5108 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022 4 

 

 
 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0011970-86.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0000708-27.2021.8.27.2705/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: CLEIDSON DANTAS RODRIGUES 
ADVOGADO: LEONARDO GUIMARÃES TORRES (OAB TO009254) 
ADVOGADO: REGIANE GARCIA FERNANDES CRUZ E CASTRO (OAB TO004577) 
ADVOGADO: ELAINE GOMES BARBOZA BRITO (OAB TO010729) 
AGRAVADO: ALESSANDRA GOMES DE AQUINO 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA 
GRATUITA. ELETRICISTA. RENDA MENSAL DE POUCA MONTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO. 1.1. 
O benefício da gratuidade da justiça é instituto processual que visa garantir o acesso à justiça para pessoas que não podem 
suportar os encargos processuais sem prejudicar seu sustento ou de sua família. 1.2. A pessoa com renda mensal líquida de 
pouca monta, faz jus à concessão da justiça gratuita, pois esta não exige a condição de miserabilidade de quem a pleiteia, mas 
sim a comprovação de insuficiência de recursos, conforme devidamente demonstrada nos Autos. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante, ante a 
demonstração de sua hipossuficiência de recursos, razão pela qual se impõe o deferimento do benefício, a fim de viabilizar o 
acesso amplo a jurisdição, garantia constitucional intangível, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 09 de dezembro de 
2021. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALVORADA 

1ª escrivania cível 

Às partes e aos advogados 
Processo n. 0001209-58.2019.8.27.2702 – Cumprimento de sentença 
Exequente: JOÃO HENRIQUE FERNANDES LOPES 
Advogado: Dr. HELIVAN PAULO RESENDE DOS SANTOS / TO009479 
Executado: HELIO RODRIGUES BRITO e OUTROS. 
Advogado: Nihil 
Intimação dos executados: “SENTENÇA (...). DISPOSITIVO: Bem de ver que, tendo ocorrido a quitação pelo pagamento do 
débito executado, resta a este Juízo extinguir a presente execução, a teor do que dispõe o art, 924, II, do CPC, e assim o faço, 
determinando o arquivamento dos autos, mediante as cautelas de praxe.Custas finais pela parte Executada, se 
existentes.Cumpra-se.P.R.I.Juízo da 1ª Escrivania Cível de Alvorada, datado, certificado e assinado pelo sistema pelo sistema e-
proc. Fabiano Gonçalves Marques, Juiz de Direito”. 
 

ARAGUAINA 
3ª vara cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...F A Z S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Usucapião nº 0011336-72.2021.8.27.2706, Chave 
nº401154250621proposta por LEANDRO MARTINS PEREIRA em desfavor de CONSTRUTORA BOA SORTE IND COM 
INCORP E URBANIZACAO LTDA sendo o presente Edital para CITAR os TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, por 
todos os termos da ação, onde os requerentes requer que seja declarado domínio do imóvel usucapiendo denominado localizada 
na Rua 06 de Dezembro, Lote n° 01 , da Quadra E, em Araguaína-TO, com a área originária de 533,50m², (quinhentos e trinta e 
sete metros e cinquenta centímetros quadrados), sem benfeitorias, com a seguinte divisão: área impactada pela Via Norte 25,m²( 
quatrocentos e vinte e cinco metro e vinte e três centímetros quadrados) ficando com área remanescente de 112,27 m² ( cento e  
doze metros e vinte e sete centímetros quadrados, sendo dentro denta dimensão que se encontra a casa residencial do Autor, 
para, querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 09 a seguir 
transcrito:"Defiro a gratuidade da justiça. Cite-se o requerido e o confinante por mandado, e os terceiros eventuais interessados, 
por meio de edital com prazo de 40 (quarenta) dias, para, em 15 (quinze) dias, oferecerem contestação, sob pena de ser 
considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor (artigo 344 do NCPC).    Advirta-se que o 
prazo é de 15 dias, inicia-se da juntada do último mandado ou Carta precatória devidamente cumprido (artigo 231 do novo 
CPC).Intimem-se a União, o Estado e o Município de Araguaína, para caso queiram manifestar-se sobre interesse na causa. 
Após respostas, vista ao Ministério Público para manifestação, tudo nos termos do art. 178 e seguintes do Novo Código de 
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Processo Civil.ESTE DESPACHO SERVE COMO MANDADO"(Ass) Alvaro Nascimento Cunha-Juiz de Direito.E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO 
nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um. Eu, 
Keila Lopes, Técnica Judiciária, que digitei.(Ass)   ALVARO NASCIMENTO CUNHA-Juiz de Direito 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO (COM PRAZO DE 30 DIAS) N° 4422269  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0011922-
17.2018.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOÃO HOLANDA LEITE, CPF nº 844.997.961-72, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência 
do inteiro teor do despacho proferido no evento n.º 46 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, DEFIRO o 
pedido formulado pelo exequente para, com base no art. 185-A do Código Tributário Nacional e do Provimento nº 39/2014 do 
CNJ, decretar a indisponibilidade dos bens em nome do executado, indisponibilidade essa limitada ao valor atualizado 
da execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: Proceda com a indisponibilidade de bens imóveis em 
nome do executado via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Ressalto que, ao realizar tal medida, o 
cartório deverá certificar nos autos, acompanhando diariamente se houve resposta; Sobrevindo alguma resposta o cartório 
deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; Intimem-se as partes no prazo de 30 (trinta) dias acerca da 
presente decisão. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação 
pessoal do executado acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade editalícia. 
Após, volvam os autos para suspensão do processo pelo art. 40 da LEF. Intime-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês de janeiro de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL  DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4422435 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000091-
09.2003.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de DJANIR NUNES DE SOUZA, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº 619.038.171-53, APOLONIO NUNES DE SOUSA 
FILHO, pessoa fisica, inscrito no CPF sob o nº  281.144.501-34 e a empresa NUNES & SOUSA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.783.742/0001-01, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas acima descritas, 
que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida 
no evento n.º 104 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Destarte, o RECONHECIMENTO da ocorrência de 
prescrição intercorrente nos presentes autos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Destarte, com respaldo no citado 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, ESTATUO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil e artigo 174 do Código Tributário Nacional. Sem condenação em honorários advocatícios. Condeno o 
exequente ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e 
Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) 
intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte 
contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III).. Intime-se. 
Cumpra-se. Araguaina-TO, 16 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 14 dias do mês 
de janeiro de 2022. Eu, IZAMARA SANTOS MIRANDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 DIAS) Nº 4396809 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000095-
07.2007.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARIA DAS GRAÇAS ALVES DE ALMEIDA, EVALCY ANTONIO SILVEIRO DO NASCIMENTO e ALMEIDA E 
NASCIMENTO LTDA, CNPJ/CPF nº 18007503153, 40997839104 e 05530606000152, sendo o mesmo para INTIMAR as partes 
executadas EVALCY ANTONIO SILVEIRO DO NASCIMENTO, pessoa fisica, inscrita no  CPF sob o nº 409.978.391-04 e a 
empresa ALMEIDA E NASCIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.530.606/0001-52 
que atualmente encontram-se em lugares incertos e não sabido, para tomarem ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida 
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no evento n.º 102 - SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso 
Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 
da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada, bem como, que proceda com a baixa do nome dos executados do Cadastro de Proteção ao Crédito (SERASA); 3 -
 Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao 
TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, ar t. 
932, III).. Intime-se. Cumpra-se." Araguaina-TO, 17 de dezembro de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficia l 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 11 dias do mês de janeiro de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0014939-61.2018.8.27.2706/TO 
AUTOR: ESTADO DO TOCANTINS 
RÉU: R MOTOS LTDA 
Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em 
face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento no evento 64. Sob a égide do 
Princípio da Causalidade, condeno a empresa executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005712-76.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ANTONIO CARLOS 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 23. Sob a 
égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 
EXECUÇÃO FISCAL Nº 0005153-22.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
RÉU: ELZA MARIA P. DOS SANTOS OUTROS 
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 a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 36/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ARAGUAÍNA, de 13 de janeiro de 2022 
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 
14/01/2022 à 21/01/2022 
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. 
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R E S O L V E: 
DO PLANTÃO JUDICIÁRIO 
Art. 1º. Destacar e informar aos jurisdicionados e operadores do sistema de justiça que o plantão judiciário nas Comarcas do 
Grupo 2 (Araguaína, Filadélfia, Goiatins e Wanderlândia) destina-se ao recebimento, processamento e apreciação das seguintes 
medidas: 
I – habeas-corpus e mandados de segurança; 
II – comunicações de prisão em flagrante e a apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória; 
III – em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de 
prisão preventiva ou temporária; 
IV - busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência; 
V – medida cautelar, cível ou criminal, que não possam ser realizadas no horário normal de expediente; 
VI – medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais, limitadas as hipóteses acima enumeradas; 
VII – medidas de urgência do Estatuto da Criança e do Adolescente; 
VIII – outras medidas de extrema urgência, se o Juiz entender que seja imprescindível e inadiável a apreciação durante o 
plantão. 
Parágrafo único. O plantão judiciário não se destina à reiteração, reconsideração ou reexame de pedidos já apreciados 
por órgão judicial, tampouco serão analisados pedidos de levantamento de importância em dinheiro ou valores, de solicitação de 
prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, e, de liberação de bens apreendidos. 
Art. 2º. Nos sábados, domingos, feriados, e nos dias e horários em que não houver expediente forense, haverá plantão 
permanente, observando-se o Decreto Judiciário nº 109 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, da seguinte forma: 
I – plantão diurno, excepcionalmente, das 12h00 às 18h00, nos dias em que não haja expediente e, nos dias úteis, nos horários 
em que, dentro deste intervalo, não houver expediente normal, em regime de sobreaviso, para atendimento, apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência; 
II – plantão noturno, excepcionalmente, das 18h01 às 11h59 do dia seguinte, em regime de sobreaviso, para apreciação e 
cumprimento de medidas de urgência em que haja comprovada necessidade de que sejam apreciadas e cumpridas neste 
horário (art. 4º da Resolução nº 71/2009, do CNJ). 
Art. 3º. O plantão noturno destina-se a casos excepcionais, sendo exclusivo para a apreciação de pedidos em que se demonstre, 
de forma inequívoca, a necessidade da medida de urgência ser apreciada e cumprida nesse horário (art. 2º, II) e somente 
configura-se: 
I – quando demonstrado que a medida não poderia ter sido requerida ou cumprida durante o expediente normal ou plantão 
diurno; 
II – quando a não apreciação ou não cumprimento da medida durante o plantão noturno implicar em perecimento do direito, risco 
de grave prejuízo ou probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação; 
III – quando a medida, acaso deferida, possa ser imediatamente cumprida. 
Parágrafo único. Ausente qualquer das condições acima enunciadas, a medida não será apreciada durante o plantão noturno, 
podendo o pedido ser repetido no horário de expediente ou no plantão diurno. 
DOS PLANTONISTAS 
Art. 4°. Fica designado o Dr. Francisco Vieira Filho, juiz de direito, titular da 1ª 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 14/1/2022 às 11h59 do dia 21/1/2022. 
§ 1º. Fica designada a servidora Danniella Almeida Sousa, Escrivã Judicial, lotado(a) na 1ª Vara Criminal da Comarca de 
Araguaína/TO, para responder pelo respectivo plantão, por meio do telefone (63) 99971-7727. 
§ 2º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Tatiana Correia Antunes, telefone (63)99289-3500, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Araguaína e Wanderlândia. 
§ 3º. Fica designada a Oficial de Justiça Avaliador Diana da Cruz Campos Ferreira, telefone (63)99220-6999, para responder 
pelo respectivo plantão, atuando nas Comarcas de Filadélfia e 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 treze dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e vinte e dois (13/1/2022). 

FABIANO RIBEIRO 
Juiz de direito - Diretor do Foro 
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AUGUSTINÓPOLIS 
2ªvara  cível de família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação de Alimentos de Infância e Juventude (processo nº 0005507-40.2017.8.27.2710), tendo como 
Requerente João Paulo da Silva Araújo,  Joana Kaline Silva Araújo representados por sua genitora Dejane Ribeiro da Silva, e 
como requerido Paulo Rejanio Soares de Araújo. Sendo o presente para INTIMAR a Requerente DEJANE RIBEIRO DA SILVA, 
brasileira, solteira,  estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para dar regular andamento ao processo, no prazo de 
05 (cinco) dias, praticando os atos que lhe competir, informando se ainda tem interesse no feito, sob pena de extinção 
sem julgamento de mérito (CPC, 485, III, § 1º). E para que ninguém  alegue ignorância,  mandou  expedir o presente Edital que 
será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e Comarca de 
Augustinópolis-TO, aos 13/01/2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, (Servidora de Secretaria), que digitei.JEFFERSON DAVID 
ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito, desta Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, na 
forma da lei etc. FAZ SABER a todos que o presente EDITAL virem, ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo se 
processam os autos da Ação Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68 (processo nº 0006109-31.2017.8.27.2710), tendo como 
Requerente Rosivani Fernandes Costa, e como requerido Júnio Cesar Peres. Sendo o presente para INTIMAR a Requerente 
ROSIVANI FERNANDES COSTA, brasileira, solteira,  estando atualmente em lugar incerto e não sabido, para praticar os atos 
que lhe competir (apresentar endereço atualizado da parte requerida), no prazo de 5 dias, sob pena de extinção do 
processo sem julgamento de mérito (CPC, 485, III). E para que ninguém  alegue ignorância,  mandou  expedir o presente 
Edital que será publicado no Diário da Justiça do Estado e afixado no átrio do Fórum local. Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Augustinópolis-TO, aos 13/01/2022. Eu, Pociane Batista dos Santos, (Servidora de Secretaria), que 
digitei. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de Direito. 
 

GUARAÍ 
2ª vara cível; família e sucessões infância e juventude 

Intimações às partes 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: DIVÓRCIO LITIGIOSO 
Autos n. 0002766-52.2021.8.27.2721 
Requerente: L.S.DE.S.S,. 
Requerido: JOCIVAN FERNANDES DA SILVA, brasileiro, casado, vaqueiro, inscrito no RG n° 961565 – SSP/TO, e no CPF n. 
044.213.331-66, residente e domiciliado na Rua Maria Amelia. n° 2881, esquina com a doutor valdir, setor Canaã, Guaraí/TO. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, tendo o acordo entre as partes atendido às exigências legais e 
existe válida manifestação de vontade das partes, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo firmado 
nos termos em que foram estipulados no evento25 e, em consequência JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 
nos termos do artigo 487, III, 'b', do CPC. Defiro os benefícios da assistência judiciária ao requerido, por ter tido a sua defesa 
patrocinada por Defensor Público. As partes, em razão do acordo, deverão arcar com as custas processuais, na proporção de 
50% para cada, conforme o art. 90, § 2º do CPC, ressalvado o contido no evento 90, § 3° do CPC. Entretanto, em face das 
partes serem beneficiárias da justiça gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança nas suas situações  
econômicas; se dentro do prazo de cinco anos, a contar desta sentença, os assistidos não puderem satisfazer o aludido 
pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do CPC). P. R. I. C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 
as baixas necessárias. Guaraí/TO, data pelo sistema aos 10/12/2021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “PÓS MORTE” 
Autos n. 0000717-38.2021.8.27.2721 
Requerente: J.R.O. 
Requerida: JOSIANI DO SOCORRO DE FRANÇA, brasileira, natural de Castanhal-PA, nascida em 10/03/1970, filha de Josias 
Alves de França e Rosa Ribeiro de França, residentes e domiciliados na Rua Coronel Leal, 1125, Centro, Castanhal-PA, CEP: 
68743-070. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para, em 
consequência, declarar a existência da união estável entre a parte autora e o de cujus do período de 05 de novembro de 2016 
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até 01 de fevereiro de 2021. Em consequência, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do NCPC. Em razão da 
sucumbência do réu, condeno ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado, os quais arbitro, por 
equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais). Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se, registre-se, intime-se. Guaraí-
TO, 02/12/22021. MARCELO ELISEU ROSTIROLLA -Juiz de Direito”. 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Obrigação de Prestar Alimentos 
Autos n. 0000347-59.2021.8.27.2721 
Requerente: V.P. DOS  R. 
Executado: VANGEVALDO GOMES DOS REIS, brasileiro, vivendo em união estável, Motorista de Transporte Urbano, filho de 
Aldenor Lopes dos Reis e Luiza Gomes dos Reis, podendo ser localizado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 260, 
QD.02 LT.F, Bairro Jardim Presidente, Goiânia/GO, CEP: 74.353-250. 
SENTENÇA: “(...) "(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, ante a satisfação da obrigação por parte do 
devedor, EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Antes, determino o desbloqueio 
de toda e qualquer penhora excedente, através da incontinente e imediata liberação do saldo remanescente via 
BacenJud/Sisbajud/Renajud, considerando que as contas bancárias do executado foram bloqueadas. Custas na forma da lei pelo 
executado, antes, porém, defiro os benefícios da assistência judiciária assim, em face do executado ser beneficiário da justiça 
gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco 
anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do 
CPC). P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as formalidades legais, dando-se as devidas baixas na 
distribuição. Guaraí/TO, 07/12/2021. Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito." 
 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais a seguir relacionados, nos termos do artigo 346 do CPC. 
AÇÃO: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS 
Autos n. 0004952-53.2018.8.27.2721 
Requerente: D.J.M.R. 
Executado: DIEGO RODRIGUES DE FARIAS, brasileiro, casado, representante comercial, inscrito no RG n.º 859545 SSP/TO, 
 CPF  n. 025.712.311-38, residente e domiciliado à Avenida B1, n. 3697, Setor Aeroporto, Guaraí/TO. 
SENTENÇA: “(...) Posto isso e tudo mais que dos autos consta, em face da satisfação da obrigação por parte do 
devedor EXTINGO o presente feito, consoante o art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas na forma da lei pelo 
executado, antes, porém, defiro os benefícios da assistência judiciária assim, em face do executado ser beneficiário da justiça 
gratuita, fica suspenso o pagamento das custas, até eventual mudança na sua situação econômica; se dentro do prazo de cinco 
anos, a contar desta sentença, o assistido não puder satisfazer o aludido pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 98, § 3º do 
CPC). P.R.I.C. Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Guaraí-TO, data pelo 
sistema. Guaraí/TO, 02/12/2021. Marcelo Eliseu Rostirolla -Juiz de Direito". 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS 
O Doutor MARCELO ELISEU ROSTIROLLA, Juiz de Direito  desta Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da 
Comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS Nº 0000593-55.2021.8.27.2721, movida por J.M.R.V, D.R.V e 
E.R.V menores representados por sua mãe Sra. D.R.D em desfavor de HUGO DOS SANTOS VASCONCELOS, brasileiro, 
solteiro, pintor de carro, inscrito no RG n°. 1.026.260 SSP/TO, CPF nº 051.771.831-65, filho de Aldenoura Conceição dos 
Santos; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica INTIMADO o executado, para, no prazo 
de 03 (três) dias, efetuar o pagamento do debito alimentar, bem como das prestações alimentícias que se vencerem no curso do 
processo. Provar que o pagamento já ocorreu, ou justificar a impossibilidade de o fazer. Ficando advertido que se não pagar, 
nem justificar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, ser-lhe-á decretada a sua prisão civil pelo prazo de 1 (um) 3 (três) 
meses, além de protesto da dívida. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. Juiz de Direito, Marcelo Eliseu 
Rostirolla, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard do 
Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, aos 
02/12/2021. Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, digitei. Eu, Bethania Tavares de Andrade, Diretora de Secretaria, conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
JUSTIÇA GRATUITA 
EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA (30) DIAS. 
O Doutor Marcelo Eliseu Rostirolla, Juiz de Direito da Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Guaraí, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania de Família e Anexos processam os termos da Ação de ADOÇÃO C/C DESTITUIÇÃO 
DO PODER FAMILIAR registrada sob n. 0001159-04.2021.8.27.2721/TO, movida por T.L.S e R.B.S, em desfavor de GISELLE 
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ALVES DE SOUSA, brasileira, solteira, RG n. 1.028.663, CPF n. 073.508.511-03, filha de Marinete Alves Bezerra e Davi 
Cardoso de Sousa; encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido, e, por meio deste fica CITADA dos termos da 
exordial, bem como para, querendo, responder a ação dentro de 15(quinze) dias, advertindo-a que, não contestada à ação, 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que ninguém alegue ignorância, mandou o MM. 
Juiz de Direito, que fosse expedido o presente Edital que será devidamente publicado no Diário da Justiça e afixado no Placard 
do Fórum local, na forma e sob as penas da Lei.  DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Guaraí, Estado do Tocantins, 
aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois (13/01/2022). Eu, Laryssa de Melo Ribeiro, estagiária, dig itei e 
eu, Edith Lázara Dourado Carvalho, conferi o presente. 

MARCELO ELISEU ROSTIROLLA 
Juiz de Direito 

 

MIRANORTE 
1ª escrivania cível 

Editais 
Cumprimento de sentença Nº 5001107-20.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: SANDRA RESPLANDES DA SILVA (Pais) 
AUTOR: JOSE HENRIQUE RESPLANDES (Absolutamente Incapaz (Menor que 16 anos)) 
RÉU: JOSE ARNALDO ARAUJO GUIMARAES 
EDITAL Nº 4415812 
PRAZO TRINTA (30) DIAS 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
O Doutor MARCO ANTONIO DA SILVA CASTRO, MM. Juiz de Direito da Vara Cível desta cidade e Comarca de Miranorte, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc., FINALIDADE: INTIMAR o requerido, JOSÉ ARNALDO ARAÚJO GUIMARÃES, 
brasileiro, estando em lugar incerto e não sabido, para que, em 03 (três) dias, pagar, provar que pagou ou justificar a 
impossibilidade de pagamento do débito, sob pena de decretação de sua prisão civil pelo prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, 
além de protesto da decisão judicial, tudo nos termos do artigo 528, § 3°, CPC/2015, conforme despacho lançado no evento 91, 
acostado 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 do Tocantins e afixado no átrio do Fórum local. Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins, 
aos 13 de janeiro de 2022. Eu, Shirlei Cristina Canalle Castro, Servidora de Secretaria, Mat. 353854, digitei o presente. 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 17 de fevereiro de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 17 de fevereiro de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 50% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 0001408-08.2019.8.27.2726 de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA em que é Requerente TÁLYSSON GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS e TAYLANE OLIVEIRA DOS SANTOS, 
representados por sua genitora NOEMIA OLIVEIRA DA SILVA (CPF: 044.606.631-12) e Requerido TAIGNO PEREIRA DOS 
SANTOS (CPF: 041.833.531-14) BEM(NS): 01 (um) veículo VW/GOL 1.0 GIV, Placa KWH-3051, Chassi 9BWAA05W39T135439, 
Renavam nº. 00115441417, ano/modelo 2008/2009, cor vermelho, combustível: álcool/gasolina. Conservação: Estofamento em 
bom estado de conservação, lataria e pintura em bom estado de conservação, apresentando apenas alguns pequenos arranhões 
na pintura na parte do capô, contendo chave de roda e macaca, estando o motor e parte elétrica em bom funcionamento. 
(RE)AVALIAÇÃO: R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), em 30 de novembro de 2021. **Avaliação sujeita a atualização até 
a data da alienação por índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: Taigno Pereira dos Santos, Rua Belém, s/nº, 
Centro, Barrolândia/TO, (próximo a chácara da Creuza Barros), Telefone: (63) 99919-2783. ÔNUS: Consta restrição Renajud; 
Débitos junto ao DETRAN/TO, no valor de R$ 373,10 (trezentos e setenta e três reais e dez centavos), em 11 de janeiro de 2022. 
Outros eventuais constantes junto ao DETRAN/TO. ** O arrematante declara estar ciente de que, além de possíveis ônus 
perante o DETRAN, poderá haver outras restrições judiciais originárias de outras Varas, que poderão causar morosidade na 
transferência do bem perante o DETRAN. Fica desde já ciente o arrematante que é responsável pela verificação de todos e 
quaisquer ônus que recaiam sobre o veículo, pois poderá ocorrer novas inclusões após a confecção do edital de leilão e sua 
realização. Os impedimentos para registro do veículo, devem ser informados via petição ao Exmo. Juiz que preside o processo, 
para que oficie as Varas e o Detran para as devidas baixas. O modelo de petição poderá ser obtida junto a equipe do leiloeiro . 
VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 33.380,52 (trinta e três mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), em 
23 de setembro de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 2016.05.0017. COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lanço vencedor, a ser 
pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser 
pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre 
o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo cláusula expressa, por ambas as partes; 
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Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser paga pela 
parte que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas designadas, o leilão realizar-se-á no 
primeiro dia útil subsequente. DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quaisquer ônus, até a 
data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. 
cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições  
de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no 
preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens imóveis a expedição da carta de arrematação fica rá 
condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do 
CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O arrematante de veículo não estará sujeito ao 
pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de arrematação, comissão de leiloeiro e demais 
despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da carta de arrematação (tabela de custas da 
Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de pagamento do valor da arrematação e da comissão 
do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) 
será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao 
Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo providências referentes à retirada, embalagem, 
impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação 
do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na 
identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. **Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos 
para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação, guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras 
despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da 
alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito À VISTA. PARCELAMENTO COM BASE 
NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não 
inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, 
nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 
(trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) 
meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e 
veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será 
garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no 
momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será garantida através de caução idônea (exemplo de 
caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou 
superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo 
apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e 
posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de 
atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 
10% (dez por cento) sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a 
resolução da arrematação ou promover, em face do arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem 
formulados nos autos do processo em que se deu a arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos va lores já pagos 
em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o  
fiador remissos; 8. Observação sobre direito de preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igua lar-se ao 
último lance ofertado, o que não interfere na continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem 
pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a pa rtir 
do primeiro dia útil subsequente à publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento 
prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 
designada para a realização do leilão, para fins de lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os 
interessados de que os lances oferecidos via INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo 
por qualquer ocorrência, tais como, na conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software 
ou quaisquer outras ocorrências. Desse modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, 
não sendo cabível qualquer reclamação posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 
determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o 
segundo melhor lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. 
VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente 
em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas mesmas condições 
determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos 
leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será 
reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado TAIGNO PEREIRA DOS SANTOS, e seu cônjuge 
se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enf iteuse, 
direito de superfície, concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, 
hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 
Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem 
como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação 
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do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) 
cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no 
§ 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo 
Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do 
Tocantins. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA - LEILOEIRO E PERITO 
 
EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO 
Pelo presente, faz saber a todos os interessados, que será(ão) levado(s) a LEILÃO o(s) bem(ns) penhorado(s), na seguinte 
forma: PRIMEIRO LEILÃO: dia 17 de fevereiro de 2022, com encerramento às 13h00. Os lances poderão ser oferecidos desde o 
momento do lançamento do lote no site do leiloeiro, até o horário do encerramento, por valor igual ou superior ao da avaliação. 
Não sendo verificado lances iguais ou superiores ao valor de avaliação, o leilão permanecerá aberto até a data do SEGUNDO 
LEILÃO: dia 17 de fevereiro de 2022, com encerramento às 16h00, pela melhor oferta, exceto pelo preço vil (inferior a 90% do 
valor da avaliação). Para cada lance recebido a partir dos 03 minutos finais, serão acrescidos 03 minutos para o término. LOCAL: 
Através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br. PROCESSO Nº. 5001952-52.2012.8.27.2726 de CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA em que é Requerente NOELI MARTINS PEREIRA (CPF: 530.100.431-04) e Requerido JAIR FERREIRA GOULART 
(CPF: 790.287.561-91) BEM(NS): Parte da Chácara nº XIX, área total 23.700,00m², doravante passa a denominar-se CHÁCARA 
FERREIRA. LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Começam no marco nº 18B, cravado a beira de uma estrada vicinal na 
confrontação com o lote n.º 121; e a outra parte desta chácara; daí segue limitando com esta parte nos seguintes rumos e 
distâncias: 37º44’04” NW e 124,70 metros; 61º15’56” SW e 23,00 metros; 46º59’30” NW com 54,20 metros, passando pelos 
marcos n.º 18C e 18D até o 18E; deste segue limitando com o lote n.º 123 no rumo 70°19’24’’NE e 157,00 metros até o marco 
18; daí segue limitando com a Chácara nº. XX, no rumo 37º41’05”SE e 154,80 metros até o marco n.º 18A, cravado a beira da 
estrada vicinal já citada; daí segue margeando esta estrada confrontando com a chácara n.º XVIII e o lote n.º 121, até o marco 
n.º 188, marco inicial destas divisas. Imóvel matriculado sob o nº 1.420, do Cartório do 1º Ofício do Cartório de Registro de 
Imóveis de Miranorte/TO. BENFEITORIAS: O imóvel é todo cercado (madeira de lei e arame liso), contendo: uma casa 
construída de adobe, com paredes rebocadas e pintadas, telhas tipo plan e francesas, madeiramento serrado, piso de cimento, 
portas e janelas de metal e madeira, dividida em 2 áreas, 2 quartos, 1 banheiro, 1 cozinha e 1 sala, contendo energia elétrica e 
instalações hidráulicas, estando em estado de abandono; um pequeno curral construído de madeira e arames, contendo duas 
divisões e remanga; um pequeno chiqueiro em ruim estado de conservação; duas caixas d’água suspensas. (RE)AVALIAÇÃO: 
R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), 02 de junho de 2021. **Avaliação sujeita a atualização até a data da alienação por 
índice oficial de apuração da correção. DEPOSITÁRIO: JAIR FERREIRA GOULART, Chácara Ferreira, Barrolândia-TO, ÔNUS: 
Eventuais constantes na matrícula imobiliária. VALOR DO DÉBITO DA EXECUÇÃO: R$ 5.834,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e 
quatro reais e trinta e três centavos), em 27 de julho de 2020. LEILOEIRO: DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA, JUCETINS nº. 
2016.05.0017. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Em caso de arrematação será devida a comissão de 5% (cinco por cento) sobre o 
valor do lanço vencedor, a ser pago pelo arrematante; Em caso de adjudicação, será devida a comissão de 1% (um por cento) 
sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante; Em caso de remição e acordo judicial ou extrajudicial será devida a 
comissão de 1% (um por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago por quem o acordo estabelecer ou, em não havendo 
cláusula expressa, por ambas as partes; Em caso de cancelamento do leilão será devida a comissão de 1% (um por cento) sobre 
o valor da avaliação, a ser paga pela parte que injustificadamente o motivou. **Se não houver expediente forense nas datas 
designadas, o leilão realizar-se-á no primeiro dia útil subsequente.  DA ARREMATAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e 
desembaraçados de quaisquer ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega, 
excetuando-se as obrigações Propter Rem (v.g. cotas condominiais). O arrematante de bem imóvel receberá a coisa livre de 
tributos de âmbito municipal (IPTU e contribuições de melhoria), cujo fato imponível tenha ocorrido em data anterior à alienação 
judicial. Referidos tributos serão sub-rogados no preço ofertado pelo licitante, nos termos do artigo 130 do CTN; para os bens 
imóveis a expedição da carta de arrematação ficará condicionada à comprovação do pagamento do Imposto de Transmissão de 
Bens Imóveis – ITBI pelo arrematante (artigo 703 do CPC) – e custas processuais (Item 6.7.11 do Provimento 36/2002 TJ-TO). O 
arrematante de veículo não estará sujeito ao pagamento de débitos anteriores à data da alienação judicial. As despesas de 
arrematação, comissão de leiloeiro e demais despesas ficarão por conta do arrematante, inclusive as custas da expedição da 
carta de arrematação (tabela de custas da Corregedoria do TJ/TO). DA ENTREGA DOS BENS: Após comprovação de 
pagamento do valor da arrematação e da comissão do Leiloeiro, mediante a apresentação dos documentos que comprovem a 
condição de Arrematante, a entrega do(s) bem(ns) será imediata. Os bens serão vendidos no estado de conservação em que se 
encontrarem, não cabendo à Justiça e/ou ao Leiloeiro quaisquer responsabilidades quanto a consertos e reparos ou mesmo 
providências referentes à retirada, embalagem, impostos, encargos sociais e transportes daqueles arrematados. Será ainda 
atribuição dos licitantes/arrematantes a verificação do estado de conservação, situação de posse e especificações dos bens 
oferecidos no leilão. Qualquer dúvida ou divergência na identificação/descrição dos bens deverá ser dirimida no ato do leilão. 
**Os bens móveis penhorados poderão ter sido removidos para depósito particular, e as custas referentes à remoção, avaliação,  
guarda e conservação do(s) mesmo(s), bem como outras despesas relacionadas ao processo, serão descontadas na prestação 
de contas do leilão realizado, deduzindo-se do produto da alienação judicial. FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á 
com depósito À VISTA.  PARCELAMENTO COM BASE NO ARTIGO 895 DO CPC: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 
poderá ser parcelado em primeiro leilão por valor não inferior ao da avaliação e, em segundo leilão, pelo maior lance, desde que 
não considerado vil, conforme art. 895, I e II, do CPC, nas seguintes condições: 1. Imóveis: O arrematante deverá pagar 25% do 
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valor do lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses; 2. Veículos: O arrematante deverá pagar 25% do valor do 
lance à vista e o restante parcelado em até 6 (seis) meses; 3. Imóveis e veículos: As prestações são mensais e sucessivas, no 
valor mínimo de R$ 1.000,00 cada; 4. Imóveis e veículos: Ao valor de cada parcela, será acrescido o índice de correção 
monetária da poupança; 5. Caução para imóveis: Será garantida a integralização do lance por hipoteca judicial sobre o próprio 
bem imóvel, através de hipoteca na matrícula, no momento do registro da carta de arrematação; 6. Caução para veículos: Será 
garantida através de caução idônea (exemplo de caução idônea: seguro garantia, fiança bancária, imóvel em nome do 
arrematante ou de terceiro, com valor declarado igual ou superior a 03 (três) vezes o valor da arrematação), caução esta 
condicionada à aceitação e homologação pelo juízo. Não sendo apresentado caução idônea, ou, não sendo a caução 
apresentada aceita pelo juízo, a expedição da Carta de Arrematação e posse do veículo somente ocorrerá após comprovação da 
quitação de todos os valores da arrematação; 7. Sanções em caso de atraso ou não pagamento do parcelamento: No caso de 
atraso ou não pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre a soma da parcela 
inadimplida com as parcelas vincendas, autorizando o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos serem formulados nos autos do  processo em que se deu a 
arrematação. Em qualquer caso, será imposta a perda dos valores já pagos em favor do exequente e Leiloeiro, voltando os bens 
a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos; 8. Observação sobre direito de 
preferência: Lances à vista sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não interfere na 
continuidade da disputa. LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar dito(s) bem(ns), poderá ofertar 
lanços pela Internet, através do site www.dmleiloesjudiciais.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação deste 
edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do 
leilão, confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 
lavratura do termo próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para efetuar os 
pagamentos, salvo disposição judicial diversa. Ficam desde já cientes os interessados de que os lances oferecidos via 
INTERNET não garantem direitos ao participante em caso de insucesso do mesmo por qualquer ocorrência, tais como, na 
conexão de internet, no funcionamento do computador, na incompatibilidade de software ou quaisquer outras ocorrências. Desse 
modo, o interessado assume os riscos oriundos de falhas ou impossibilidades técnicas, não sendo cabível qualquer reclamação 
posterior. Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de determinado lote, por não atendimento pelo 
arrematante de requisito necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor lance, se houver e caso este tenha 
interesse, a confirmação da arrematação pelo último lance que ofertou. VENDA DIRETA: Sendo infrutíferas as tentativas de 
venda do(s) bem(ns) penhorado(s) e não havendo interesse do Exequente em adjudicá-lo(s), será procedida a venda direta do(s) 
mesmo(s), pelo prazo de 90 (noventa) dias nas  mesmas condições determinadas para o 2º leilão, conforme publicado neste 
edital, aproveitando todos os atos legais praticados para realização dos leilões supra. Observação.: A venda direta será fechada 
em ciclos de 15 dias cada. Não havendo proposta, o novo ciclo será reaberto, até o prazo final. INTIMAÇÃO: Fica desde logo 
intimado o executado JAIR FERREIRA GOULART, e seu cônjuge se casado for, bem como os eventuais: coproprietários; 
proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especia l para 
fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 
anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, 
se por ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de 
Processo Civil/2015 e de que, antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a execução, consoante o 
disposto no art. 826 do Código de Processo Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de quaisquer 
medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o 
aperfeiçoamento da arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). Para que chegue ao conhecimento de todos 
e no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO 
E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Miranorte, Estado do Tocantins. DANYLLO DE OLIVEIRA MAIA LEILOEIRO E 
PERITO 
 

Sentenças 
Inventário Nº 5001618-18.2012.8.27.2726/TO 
AUTOR: MARIA DE FATIMA DA SILVA RAMALHO 
AUTOR: WILZIANNE SILVA RAMALHO 
RÉU: JOSE SINVAL RAMALHO 
SENTENÇA 
DISPOSITIVO 
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, em razão do abandono, com fulcro no artigo 485, 
inciso III, do Código de Processo Civil. Condeno os Requerentes em custas processuais e suspendo a sua exigibilidade na forma 
prevista no art. 98, § 3º, do CPC. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas cautelas. Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se para ciência e para, querendo, renunciar ao prazo recursal. Cumpra-se. Miranorte – TO, data cientificada 
nos autos. RICARDO GAGLIARDI, Juiz de Direito 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0012135-17.2019.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
NAIMAR M AMBROSIO ALUCENTRAL -ME, em desfavor de INOVATEC CONSTRUTORA EIRELI, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO da parte Executada INOVATEC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 08.319.217/0001-70, na pessoal de seu 
representante legal, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para 
que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para 
assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da 
execução, sendo o valor dado a causa de R$ 48.867,38 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta e 
oito centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua 
manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 21 e 32. 
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 986244068519 para acesso 
integral. Eu, Graziella Francelino Barbosa, Servidora de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de 
Palmas, que digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data 
registrada pelo sistema. ass. Silvana Maria Parfieniuk-Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RODRIGO DA SILVA PEREZ ARAUJO,  Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no 
uso de suas atribuições legais na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0014123-10.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título Extrajudicial, proposta por 
DUARTE LIMA E SILVA COMERCIO DE VEICULOS PEÇAS em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA, e que por 
este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada RAIMUNDO NONATO PEREIRA SILVA, CPF: 835.079.730-49, atualmente 
em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03 
(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do 
débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a 
causa de R$ 3.524,16 (três mil, quinhentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos). Fica ADVERTIDA a 
parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no 
Despacho do evento 29. 
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 consu lta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 322783919918 para acesso integral. Eu, Graziella Francelino 
Barbosa, 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. ass Silvana Maria 
Parfieniuk-Juiz de Direito. 
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1ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0028765-80.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JOSE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JOSE AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, alcunha “Piaui”, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 23/04/1985, natural de Picos /PI, inscrito no CPF nº. 025.580.453-93, filho de Eva Maria da Silva e Jeferson Oliveira 
da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00287658020218272729, pelos motivos a 
seguir expostos: DENÚNCIA: "Constam dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de outubro de 2018, em uma residência 
situada na Rua 01, Qd. 43, Lt. 08, Bairro Santa Barbara, nesta Capital, o denunciado JOSÉ AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, 
mediante escalada, subtraiu para si, 01 (um) celular Samsung, modelo Galaxy J5 prime, IMEI 358866-08-025563-3, avaliado em 
R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais); e 01 (um) notebook, marca DELL, cor preta, tela LED 15,6’, avaliado em R$ 
1.720,00 (um mil, setecentos e vinte reais), ambos de propriedade da vítima Nádia Naiara Costa. Consta ainda, que na mesma 
data, na região da Capadócia, no Setor Taquari, nesta capital, o denunciado LEOMAR GOMES PEREIRA, adquiriu ou recebeu 
em proveito próprio, 01 (um) notebook, marca DELL, cor preta, tela LED 15,6’, avaliado em R$ 1.720,00 (hum mil, setecentos e 
vinte reais), o qual sabia ser produto de crime. Segundo apurou-se, no dia dos fatos, no período da manhã, na residência 
localizada na rua 01, Qd. 43, Lt. 08, Bairro Santa Barbara, nesta capital, o denunciado José Augusto, aproveitando-se da 
ausência da vítima, escalou o muro da residência, e adentrou na casa por uma janela que estava aberta. De lá, subtraiu um 
celular e um notebook, e em seguida empreendeu fuga. A vítima, chegou em casa por volta das 10 horas, e percebeu a 
subtração do celular e do notebook, e por isso registrou o boletim de ocorrência nº. 046673/2018-A01, relatando os fatos, e 
acrescentando que seu vizinho tinha câmera de segurança e que havia filmado o suspeito, no caso denunciado José Augusto, 
cometendo o delito. Iniciadas as investigações, os agentes da polícia civil assistiram as imagens da câmera de segurança, e 
reconheceram o denunciado José Augusto como sendo o autor do fato, já que ele era conhecido do meio policial por causa das 
práticas delituosas. O denunciado José Augusto foi localizado, e por sua vez interrogado, tendo confessado a autoria delitiva do 
furto, e afirmado que teria vendido o celular para uma pessoa desconhecida, na Estação Javaé, e o notebook, ele teria vendido  
para o denunciado Cleomar. Logo, o denunciado Cleomar foi também localizado e interrogado, oportunidade em que confessou 
ter adquirido o notebook da pessoa do denunciado José Augusto, pelo valor de R$ 500,00, não apresentando qualquer 
documentação. Há informação nos autos que o notebook foi restituído a vítima. Já o celular, embora tenha laudo de avaliação, 
não consta no inquérito como foi localizado, sendo registrado no relatório final que as investigações continuaram para localizar o 
autor da receptação do celular. Diante do exposto, o denunciado JOSÉ AUGUSTO DA SILVA OLIVEIRA, incidiu na conduta do 
art. 155, caput, do CPB, o e denunciado LEOMAR GOMES PEREIRA, incidiu na conduta do art. 180, caput, do CPB, motivo pelo 
qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida, sejam os denunciados citados para 
apresentarem respostas à acusação, designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas adiante 
arroladas, interrogatório do(s) réu(s) e demais providências, seguindo-se o feito até final sentença condenatória. Requer ainda, a 
fixação de indenização mínima por danos materiais ou morais causados a vítima, na forma do art. 387, inc. IV, do Código de 
Processo Penal. Termos em que, Pede recebimento. Palmas/TO, 26 de abril de 2019. Delveaux Prudente Júnior - Promotor de 
Justiça." DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 
15 (quinze) dias."No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que restaram 
esgotadadas as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do 
CPP. Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os 
fins do art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Palmas, 10/12/2021. CLEDSON JOSE DIAS NUNES, Juiz de Direito.” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça . 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 13/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei 
e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0003210-95.2020.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): WESLEY LIMA DA SILVA 
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FINALIDADE: O juiz de Direito CLEDSON JOSE DIAS NUNES, 1ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições legais, 
etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, COM O 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) WESLEY LIMA DA SILVA, brasileiro, solteiro, estudante, nascido aos 
30/07/1993, natural de Maceió/AL, inscrito no CPF nº 044.224.761-30, portador do RG nº 1.139.930 SSP-TO, filho de José 
Marcos Nascimento Silva e Eutemia Antônia de Lima Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO 
PENAL nº 00032109520208272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que no 
dia 23 de outubro de 2019, por volta das 19h50min, no prédio do Campus da UFT, nesta capital, Wesley Lima Silva praticou 
contra Virgilane Nunes Leal, sem a sua anuência, ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Segundo restou 
apurado, na data dos fatos a vítima se encontrava na biblioteca da UFT, onde trabalha, e por volta das 19h40min se dirigiu a 
lanchonete. Quando a vítima retornava para a biblioteca, WESLEY aproximou-se dela, apalpou suas nádegas e alisou partes do 
seu corpo, sem o seu consentimento, com a intenção de satisfazer a própria lascívia. No dia seguinte a vítima registrou um 
boletim de ocorrência e, após diligências empreendidas pela equipe de policiais civis da Delegacia de Atendimento da Mulher, 
restou apurada a autoria por parte do denunciado. Assim agindo, o denunciado Wesley Lima Silva incidiu na conduta descrita no 
art. 215-A do CPB, motivo pelo qual o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece a presente DENÚNCIA, requerendo que, recebida, seja o 
denunciado citado para apresentar resposta à acusação, designada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das 
testemunhas adiante arroladas, interrogatório e demais providências, seguindo-se o feito até final sentença. Requer seja fixado 
quantum indenizatório mínimo para a vítima. Palmas/TO, 21 de janeiro de 2020. Munique Teixeira Vaz - Promotora de Justiça." 
DESPACHO: "Consoante dispõe o art. 361 do CPP, "Se o réu não for encontrado, será citado por edital, com o prazo de 15 
(quinze) dias." No caso em tela, o réu não foi encontrado para citação e o Ministério Público informou que restaram esgotadadas 
as possibilidades de encontrar seu endereço atual. Portanto, expeça-se edital de citação, na forma do art. 361 do CPP. 
Transcorrido o prazo de 15 dias do edital, se o réu não comparecer nem constituir advogado, faça-se conclusão para os fins do 
art. 366, do CPP. Ao final, conclusos. Palmas, 12 de janeiro de 2022. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA - Juiz de Direito.” 
INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço 
Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: (63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir 
preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 
arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 
3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para 
oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para 
qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de 
todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça . 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Palmas/TO, 13/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei 
e subscrevo. 
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00275435320168272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado: LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) LEONARDO OLIVEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, técnico em manutenção de telefone celular, nascido 
aos 20/12/1986, natural de Araguatins/TO, portador do RG n° 924.459, inscrito no CPF n° 027.358.351-46, filho de Areolino João 
da Silva e de Aurenice Carvalho de Oliveira?, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 90 (noventa) dias, a fim de 
cientificar-lhe da SENTENÇA proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0027543-53.2016.8.27.2729, cujo resumo/teor segue 
transcrito: "1. RELATÓRIO. Trata-se de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor 
de Leandro de Almeida, Valdinar Feitosa Lourencio e Leonardo Oliveira da Silva pela prática da conduta descrita no artigo 155, § 
4°, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, e também Leonardo Oliveira da Silva pela prática do crime do artigo 155, caput, 
na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo,  in 
verbis: [...] 1° CRIME Extrai-se dos autos de inquérito policial que no dia 03 de junho de 2015, por volta das 17h40min, na 
Chácara localizada no Loteamento Água Fria, 2ª Etapa, Lote 7-A, em Palmas/TO, os denunciados, em comunhão de vontade e 
conjunção de esforços, tentaram subtrair para si 26 (vinte e seis) barras de metalom do tipo 30x40x18x6, 04 (quatro) barras de 
perfis do tipo 100x14x6 e 02 (duas) portas de aço do tipo veneziana 2,10x 0,80, pertencentes à vítima Agnaldo Dias Jacinto, 
avaliadas, em sua totalidade, em R$ 2.336,40 (Dois Mil, Trezentos e Trinta e Seis Reais e Quarenta Centavos), segundo o Laudo 
Pericial de Avaliação Direta nº 2829/2015 constante no (evento 39 - LAU1), não consumando o crime por circunstâncias alheias 
às suas vontades. Consta dos autos que os denunciados dirigiram-se ao mencionado imóvel rural, em um veículo Gol, e lá 
retiraram a estrutura férrea de uma casa em construção, bem como as duas portas de aço do tipo veneziana, conforme se extrai 
do Laudo de Constatação constante junto ao (evento 39) dos autos de prisão em flagrante. No entanto, quando serravam as 
barras de metal e colocavam no interior do referido veículo foram surpreendidos por João Rodrigues de Freitas, sogro da vítima, 
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o qual afirmou que ia acionar a polícia. Em função disso, os denunciados desistiram de prosseguir com a conduta delitiva, 
deixando os bens e evadindo do local. A polícia foi acionada por João Rodrigues que conduziu os militares até a residência do 
terceiro denunciado, oportunidade em que efetuaram a sua prisão em flagrante. 2° CRIME Também restou apurado que no dia 
1° de junho de 2015, em horário não especificado, na mesma chácara retromencionada, o denunciado LEONARDO OLIVEIRA 
DA SILVA subtraiu para si 1.085 (mil e oitenta e cinco) unidades de Telhas Plan, de propriedade do ofendido Agnaldo Dias 
Jacinto, avaliadas em sua totalidade em R$ 1.094,76 (Mil e Noventa e Quatro Reais e Setenta e Seis Centavos), conforme se 
extrai do Laudo Pericial de Avaliação de Objetos nº 2794/2015 constante no (evento 39) dos autos de prisão em flagrante. 
Naquela ocasião, o denunciado retirou o material do imóvel em construção acima especificado, depositando-o no pátio de sua 
residência, situada na Quadra 409 Norte, Alameda 23, Lote 17. Durante a sua prisão em flagrante, a vítima reconheceu as telhas 
como sendo as que foram subtraídas de seu imóvel, sendo que os bens foram apreendidos e efetuada a devolução ao 
proprietário. [...] A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2016 (evento 5). Houve citação dos 
acusados Leandro e Leonardo (eventos 21 e 31). Foi apresentada resposta à acusação por ambos os réus (eventos 26 e 
51). Valdinar foi citado por edital (evento 96), mas não compareceu nem constituiu advogado, motivo pelo qual o processo e o 
curso do prazo prescricional foram suspensos (evento 102). 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 defesa 
de Leandro e Leonardo pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa (eventos 148 e 149), o que 
foi indeferido (evento 159). A audiência ocorreu em 27/10/2021. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do 
depoimento as acompanha: 1. PM Carlos Fernando Gáspio de Castro Santos. Foi chamado para deslocar ao Polinésia e um 
rapaz comunicou um furto na sua propriedade, acha que o apelido de Leonardo era Pitu. Foram à casa dele e avistou um monte 
de telha. Não recorda de outra pessoa. Lembra do milheiro de telhas. A vítima disse que ele cortou os ferros, estava muito 
nervoso. Não recordou do réu em audiência. Estava mais magro e bêbado. Tinha mais pessoas, mas não se estavam com ele. 
Não lembra do veículo ser um Gol. Acha que o material foi carregado nele. 2. João Rodrigues de Freitas. Foi levar um rapaz para 
morar lá, chegando lá estavam com uma carreta cheia de ferro cortado do telhado, era um carro velho. Quando chegou, alguns 
deles já eram conhecidos, tem uma casa na 44 que estava invadida por um pessoal drogado. Deixou eles lá por um tempo, eles 
faziam parte desta turma, sempre estavam lá. Quando chegou na casa e viu o carro cheio, eles ficaram apavorados pois o 
reconheceram. Tirou os ferros e foram embora. Agnaldo chamou a polícia. Parece que eram 3 homens, Valdinar, Leandro e 
Leonardo. Conhecia os dois primeiros, o outro é vizinho, a casa da mãe é perto da sua casa na 44. Eles tiraram o telhado, 
carregaram e cortaram os ferros de uma parte da casa. Não chegaram a levar os ferros, só estavam carregados. As telhas eles 
levaram à casa de um deles que é vizinho na 44. Buscou algumas, não sabe para onde foram as outras. 3. PM Zenilton 
Napoleão de Almeida. Não lembra com clareza dos fatos. Foram acionados para verificar uma situação em que uma pessoa foi 
vítima de furto e que encontrou na residência as telhas furtadas. As telhas estavam na casa e detiveram o rapaz. Acha que o 
nome é Leandro. Tinha mais pessoas, mas não lembra quantas nem quem são. Em seu interrogatório, Leonardo afirmou ter sido 
usuário de drogas até os 17 anos. Já foi preso duas vezes por tráfico de drogas e condenado. Conhece Leandro e Valdinar. 
Tinha um caseiro na chácara da vítima e ofereceu as telhas na casa da sua mãe. Estava mexendo com obra e o rapaz disse que 
ganhou as telhas em virtude de uma dívida. Comprou as telhas. Não destelhou a casa, foi o Leandro e os outros rapazes, 
Valdinar e Chiquinho. Estava em casa quando a polícia chegou, as telhas estavam lá. Não foi ajudar a serrar as portas e pegar  o 
material, foi Chiquinho, Valdinar e Leandro. Ficou em casa esperando o material. Eles foram umas 3, 4 vezes, tudo ficava na 
casa da sua mãe. Estava construindo lá, começando a obra no tempo. O caseiro ajoelhou no chão dizendo que as coisas eram 
dele, por isto ficou. Chiquinho era caseiro do João. Não conhece Agnaldo, João foi na Delegacia. Não foi requerida nenhuma 
diligência. Em suas alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia. A defesa, por  
sua vez, em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição. Em caso de condenação, pugnou pela conversão da pena 
privativa de liberdade pela restritiva de direitos. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO. 2.1 Preliminar. Considerando a 
certidão de óbito juntada ao evento 187, declaro extinta a punibilidade de Leandro de Almeida, conforme artigo 107, I, do Código 
Penal c/c artigo 61, caput, do Código de Processo Penal. 2.2 Mérito. O réu Valdinar foi citado por edital, mas não compareceu 
nem constitiu advogado, motivo pelo qual o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos (evento 102). Sendo 
assim, esta sentença dirigir-se-á somente a Leonardo. Finda a instrução processual, concluo que Leonardo praticou o crime de 
receptação e será absolvido da imputação do crime de furto qualificado tentado por não haver prova de que concorreu para 
infração. Para evitar tautologia, será feita uma análise una das imputações. Eventual especificidade será tratada em apartado. 
A materialidade está comprovada através do que segue: Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, P_FLAGRANTE1, p. 2, do IP); 
Laudo Pericial de Avaliação Direta de Objetos n. 2794/2015 (evento 39, LAU1, p. 10, do IP); depoimentos prestados em juízo; 
interrogatório. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Emerge do conjunto 
probatório que Leonardo adquiriu 1.085 (mil e oitenta e cinco) unidades de Telhas Plan, de propriedade da vítima Agnaldo Dias 
Jacinto, sabendo que se tratava de produto furtado. O conhecimento advém da narrativa do próprio réu, alegando que Chiquinho,  
Leandro e Valdinei destelharam a casa, sendo que o primeiro era caseiro do local. Portanto, a imputação de furto deveria ter sido 
feita ao três envolvidos, não a Leonardo, que efetivamente comprou o produto do furto, praticando o crime de receptação: Art. 
180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou 
influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa. As testemunhas 
Carlos e João afirmaram em juízo que as telhas estavam na casa de Leonardo, em clara situação de flagrante presumido, não 
havendo dúvidas acerca da autoria delitiva: PM Carlos Fernando Gáspio de Castro Santos. Foi chamado para deslocar ao 
Polinésia e um rapaz comunicou um furto na sua propriedade, acha que o apelido de Leonardo era Pitu. Foram à casa dele e 
avistou um monte de telha. [...] Lembra do milheiro de telhas. [...] João Rodrigues de Freitas. [...] Parece que eram 3 homens, 
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Valdinar, Leandro e Leonardo. Conhecia os dois primeiros, o outro é vizinho, a casa da mãe é perto da sua casa na 44. Eles 
tiraram o telhado, carregaram e cortaram os ferros de uma parte da casa. [...] As telhas eles levaram à casa de um deles que é 
vizinho na 44. Buscou algumas, não sabe para onde foram as outras. Ademais, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova 
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, 
sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta 
Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017). Entendo que o réu foi incapaz de comprovar a origem lícita do bem, restanto 
inconteste o aspecto subjetivo da conduta. Na primeira fase da dosimetria da pena, serão valorados negativamente seus  maus 
antecedentes, com base nos autos n. 00226542720148272729, cujos fatos ocorreram em 9/8/2014 e o trânsito em julgado da 
sentença condenatória se deu em 29/3/2017. Lado oposto, o réu será beneficiado pela atenuante da confissão espontânea, 
disposta no artigo 65, III, alínea "d", do CP, pois contribuiu com a prestação jurisdicional. Em contrapartida, não identifiquei 
nenhuma prova robusta vinculando o réu ao primeiro fato da denúncia, relacionado à subtração de 26 (vinte e seis) barras de 
metalom do tipo 30x40x18x6, 4 (quatro) barras de perfis do tipo 100x14x6 e 2 (duas) portas de aço do tipo veneziana 2,10x 0,80. 
As testemunhas que depuseram em juízo não souberam afirmar com certeza sobre o seu envolvimento, não se recordando dos 
fatos com precisão. Sabe-se que as provas produzidas nos autos devem ser robustas o suficiente para embasar eventual 
condenação. Caso assim não seja, o constituinte originário deixou claro que a balança deverá pender favoravelmente ao réu, 
conforme artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. Considerando que não estou convencido da autoria delitiva, pois as  
testemunhas não souberam afirmar com precisão sobre eventual participação de Leonardo, deve prevalecer 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, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (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 parcialmente procedente a denúncia para:  a) extinguir a punibilidade de Leandro de Almeida em virtude do 
seu óbito (evento 187), com fulcro no artigo 107, I, do Código Penal e 61, caput, do Código de Processo Penal; 
b) absolver Leonardo Oliveira da Silva da imputação do artigo 155, § 4º, IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, com base no 
artigo 386, V, do Código de Processo Penal; c) desclassificar a imputação do artigo 155, caput, do Código Penal, para condenar 
Leonardo Oliveira da Silva como incurso nas penas do artigo 180, caput, do mesmo Código. Passo à dosagem da pena, 
conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. a) a culpabilidade, analisada como 
grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu possui maus antecedentes, conforme autos 
n. 00226542720148272729; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido 
contrário; d) a personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o 
mesmo seja voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias também são comuns ao 
delito; g) não há consequências comprovadas; h) não há prova de que o comportamento da vítima contribuiu para a ação delitiva. 
Assim, considerando que existe uma circunstância judicial desfavorável, aplico a fração de 1/8 sobre a pena mínima em abstrato 
e fixo a pena base em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES. 
Não há circunstâncias agravantes. Reconheço a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP, e atenuo 
a pena em 1/6. Considerando o teor da Súmula 231 do STJ, a atenuação fica limitada ao mínimo legal em abstrato: "A incidência 
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."  3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E 
DE DIMINUIÇÃO. Não há causas de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Leandro de Almeida em 1 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo valor arbitro no mínimo legal. Estipulo o regime inicial ABERTO para o início do cumprimento 
da pena, considerando o quantum fixado e a primariedade do réu, conforme artigo 33, § 2º, alínea "c", do CP. Substituo a pena 
privativa de liberdade por uma restritiva de direito, pois atende aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo prestação de 
serviços à comunidade, de forma compatível com seu ofício. Deixo de aplicar o sursis, diante da vedação do artigo 77, III, do 
CP. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Sem custas. Não há bens a serem restituídos. Intimo as partes para 
ciência. Expeça-se o necessário. Após o trânsito em julgado, volvam-me os autos conclusos para avaliar eventual prescrição da 
pretensão punitiva retroativa. Palmas/TO, 08 de novembro de 2021. LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES - Juiz de Direito." 
Palmas, aos 12/01/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0028796-03.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): RANIEL RIBEIRO DA SILVA 
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FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) RANIEL RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, reciclador, nascido em 
18 de julho de 1996, natural de Almas/TO, filho de Aldemir Ribeiro da Silva e de Roseny Batista da Silva, inscrito no CPF sob  o 
nº 048.149.381-60, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00287960320218272729, pelos 
motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA: "Consta dos autos de inquérito policial que na data de 02 de novembro de 2019, por 
volta das 23h00min, na Avenida NS 06, entre as Quadras 404 e 406 Norte, nesta Capital, o denunciado conduziu veículo 
automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, causando perigo de dano, uma vez que 
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor às vítimas Nayhara de Oliveira Costa Simões e Vânia Aparecida 
de Oliveira, bem como não possuía carteira nacional de habilitação. (conforme provas coligidas ao IP). Por ocasião dos fatos,  na 
data, horário e local acima descritos, o denunciado conduzia o veículo Ford Del Rey, cor cinza, placa JEP-4125, na contramão de 
direção, quando colidiu frontalmente com o veículo motocicleta Yamaha/Neo, cor cinza, placa QKM 5607, conduzida por Nayhara 
de Oliveira Costa Simões, estando na garupa sua genitora Vânia Aparecida de Oliveira, causando lesões corporais graves em 
ambas, conforme Laudos de Lesões Corporais nºs 02.3025.11.19 e 02.3054.11.19 (evento 32). Vania ficou internada por mais de 
4 meses, incapacitada para ocupações habituais por mais de 30 dias e com debilidade permanente de membro inferior.  A Polícia 
Militar fazia patrulhamento no local e se deparou com o referido acidente. Notou-se que o denunciado estava visivelmente 
embriagado. Ao ser submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro), constatou-se haver 1,15mg/l de ar expelido de seus pulmões. 
Assim, foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe. O Laudo de Acidente de 
Tráfego nº 6931 (evento 32) foi conclusivo no sentido de que “a causa determinante do acidente foi a invasão de faixa de sent ido 
contrário por parte do condutor do automóvel Ford Del Rey, placa JEP-4125, resultando na colisão frontal angular com a 
motoneta Yamaha Neo 125, placa QKM-5607, nas circunstâncias analisadas e descritas neste laudo”. Constatou-se também que 
o denunciado dirigia sem possuir Carteira Nacional de Habilitação. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia RANIEL 
RIBEIRO DA SILVA, como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 303, §§ 1º e 2º, c/c. Artigo 302, §1º, I, todos do Cód igo 
de Trânsito Brasileiro [...]". DESPACHO: "Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino que 
seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias”. INFORMAÇÕES E ADVERTÊNCIAS: 1. O endereço da Defensoria 
Pública é Quadra 502 Sul, Av. Teotônio Segurado, Paço Municipal, ao lado do Fórum, Palmas/TO, CEP: 77021-654, telefone: 
(63) 3218-6752; 2. Na resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer 
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 
intimação, quando necessário (art. 396-A do Código de Processo Penal); 3. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o 
acusado, citado, não constituir defensor, o juiz nomeará defensor para oferecê-la (§ 2º do mesmo artigo); 4. O processo seguirá 
sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 
justificado, ou, no caso de mudança de residência. Para o conhecimento de todos é passado o presente edital, cuja 2ª via fica 
afixada no local de costume, bem como será publicado no Diário da Justiça. DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de 
Palmas/TO, 14/01/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, digitei e subscrevo. 
 

3ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL Nº 4410255 
EDITAL DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
INVENTÁRIO Nº 0019197-40.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: MICHELE FARIA DOS SANTOS 
RÉU: JOÃO BENEDITO DOS SANTOS 
A Excelentíssima Doutora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, MM. ª Juíza de Direito na 3ª Vara de Família e Sucessões da 
Comarca de Palmas/TO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou conhecimento dele tiverem, 
que por este Juízo e respectivo Cartório se processam os autos da Ação Nº 00191974020218272729 em que MICHELE FARIA 
DOS SANTOS move(m) em face de JOÃO BENEDITO DOS SANTOS, e que por meio deste edital fica(m) 
CITADOS/INTIMADOS os eventuais interessados, para que, caso queiram, manifestem no prazo de 15 (quinze) dias; (Art. 626, 
§1º do CPC).  E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o(a) MM(a). Juiz(a), expedir o presente Edital, que será 
publicado na forma da lei. Eu, ITAMARACY AIRAM BONFIM NUNES, Técnica Judiciária, que digitei. Documento eletrônico 
assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, 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 4410255v2 e do código 
CRC 72d8e0d8. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA Data e Hora: 
12/1/2022, às 17:56:12 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
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Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00372057020188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL , fica o executado: BARBARA EMANUELLE LOPES DA SILVEIRA- CNPJ/CPF nº 
726.283.591-20: INTIMADO para, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do Art. 854, § 3º, I e II, do CPC, comprovar 
nos autos que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva, conforme 
extrato em anexo. Transcorrido o prazo supracitado sem que haja qualquer manifestação da parte Executada, dar -se-á início ao 
prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos respectivos embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio-coobrigado PEDRO FRACADOSSO. CNPJ/CPF: 83072756104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50376610820138272729, 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). 20130025926, inscrita em 
03/01/2011, referente a TXL-FUNC, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 513,65 
(Quinhentos e Treze Reais e Sessenta e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 13 de 
janeiro de 2022. (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 (a) sócio (a)-coobrigado (a) RAIMUNDO NONATO ALMEIDA LIMA. CNPJ/CPF: 
251.588.051-72, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc - nº 50036415920118272729, 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). 
20110005802, inscrita em 3/1/2011, referente a TXL-FUNC; 20110005803, inscrita em 9/2/2009, referente a ISS-AF; 
20110005804, inscrita em 9/2/2009, referente a ISS-AF; 20110005805, inscrita em 9/2/2009, referente a ISS-AF; 
20110005806, inscrita em 9/2/2009, referente a ISS-AF; 20110005807, inscrita em 9/2/2009, referente a ISS-AF, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 9.041,37 (nove mil e quarenta e um reais e trinta e sete 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir(em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e acei tos 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, 13 de janeiro de 2022. (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 ELCIANA GONÇALVES DOS REIS, CPF/CNPJ: 812.994.001-91,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00114706420208272729 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). 20190003830, inscritas em: 
21/06/2018, referentes ao IPTU; 20190003831, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.595,75 (Dois Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Cinco 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
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ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado JEAN PAULO DELLA TORRE, CPF/CNPJ: 404.922.221-34,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00107413820208272729 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). 20190003229, inscritas em: 
06/03/2017, referentes ao IPTU; 20190003230, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.261,49 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Nove 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (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: ALAILSON FONSECA DIAS, CPF/CNPJ: 797.611.861-72,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00047577320208272729 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). 20190001560, inscritas em: 
28/08/2018, referentes ao IPTU; 20190001561, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190001562, inscrita em 
06/03/2017, referente ao COSIP; 20190001563, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU-REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 21.715,30 (Vinte e Um Mil e Setecentos e Quinze Reais e Trinta Centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (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: HÚGO ARAÚJO FILGUEIRA, CPF/CNPJ: 020.497.751-72,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00038191520198272729 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). 20180015375, inscritas em: 
25/04/2018, referentes ao ITBI; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 3.022,93 (Três Mil e 
Vinte e Dois Reais e Noventa 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, 14 de 
janeiro de 2022. (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 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5108 PALMAS-TO, SEXTA-FEIRA, 14 DE JANEIRO DE 2022 22 

 

 
 

forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  do executado: WALTECIO VIANA VELAME, CPF/CNPJ: 039.375.766-81,por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00010812020208272729 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). 20190002182, inscritas em: 
06/03/2017, referentes ao IPTU; 20190002183, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era R$ 6.741,21 (Seis Mil e Setecentos e Quarenta e Um Reais e Vinte e Um 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (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: EVANDSA SABRINE LOPES LIMA RIBEIRO, CPF/CNPJ: 835.964.611-
20,por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00007235520208272729 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). 20190001634, inscritas 
em: 06/03/2017, referentes ao IPTU; 20190001635, inscrita em 04/01/2019, referente ao IPTU REV; 20190001636, inscrita 
em 06/03/2017, referente ao COSIP; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 9.081,95 (Nove Mil 
e Oitenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, 
garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica adver tida 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, 14 de 
janeiro de 2022. (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: LUZIKLEITON MONTEIRO DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 865.320.571-34,por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00005645420168272729 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). 20150013893, inscritas em: 
05/02/2014, referentes ao TLF; 20150013894, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLF; 20150013895, inscrita em 
05/02/2014, referente ao TLS; 20150013896, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLS; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo era R$ 2.491,30 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Trinta Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 
226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócios coobrigados: FRANCISCO ALVES GOMES, CPF/CNPJ: 000.543.471-81, e 
JOAO VICENTE FOLHA DA SILVA, CPF/CNPJ:906.860.801-06, e REGINALDO SOUSA DE AGUIAR, 
CPF/CNPJ:268.789.763-91, e ROGERIO RODRIGUES PEREIRA, CPF/CNPJ:922.744.983-34, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
– 00294101320188272729 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). 20180004686, inscritas em: 06/03/2017, referentes ao 
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TLF; 20180004687, inscrita em 27/04/2018, referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 2.491,10 (Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Dez 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, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócios coobrigados: FABRÍCIO JORGE DANTAS DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 
709.398.701-00, e ROBERTA PALÁCIO LEITE, CPF/CNPJ: 868.239.303-49, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00207511520188272729 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). 20180001130, inscritas em: 06/03/2017, referentes ao 
TLF; 20180001131, inscrita em 24/08/2017, referente ao MUL-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 1.024,62 (Um Mil e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Dois Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócios coobrigados: NELSON LUIZ DA COSTA, CPF/CNPJ: 912.419.878-15, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00177127820168272729 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) . 20160001936, inscritas em: 
25/03/2015, referentes ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 1.366,68 (Um Mil e 
Trezentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta 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, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO  dos sócios coobrigados: WESLEY VICTOR LIMA, CPF/CNPJ: 068.579.946-84, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00175326220168272729 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) . 20160001908, inscritas em: 
06/01/2016, referentes ao TLF; 20160001909, inscritas em 06/01/2016, referente ao TLS; 20160001910, inscritas em 
12/08/2015, referente ao MULTA-POST; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.773,23 (Dois 
Mil e Setecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
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que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 14 de janeiro de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO - SENTENÇA 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 citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 15(quinze) dias 
Autos de Ação Penal nº 00043563420218272731   Chave n. 956906293621 
Denunciado: PAULO DINA DE ABREU 
RENATA DO NASCIMENTO E SILVA, Juíza de Direito Titular da Única Vara Criminal desta Comarca de Paraíso do 
Tocantins/TO, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital com o prazo de 15 (quinze) dias virem ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, um processo de ação penal em desfavor do acusado 
PAULO DINA DE ABREU filho de Antonia Alves dos Reis, Sexo: masculino, Estado civil: Solteiro, Nacioanlidade brasileira, 
Natural de Grajaú/MA, Idade: 46 anos, Nascido em 26/07/1975, Residente Rua Residencial 08, nº 111, Qd 29A, Paraíso do 
Tocantins, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do ARTIGO 147 DO CPB (LEI Nº 11.340/06), 
INJÚRIA OFENDENDO A DIGANIDADE OU DECORO ART. 140 CAPUT DO CPB (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 11/01/2022. Eu (LUCAS MARQUES SILVA MOREIRA - Estagiário), que digitei e subscrevi. 
 

PORTO NACIONAL 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO com prazo de 15 dias 
O Doutor ALESSANDRO HOFMANN T. MENDES, Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional/TO, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Juízo corre 
seus trâmites legais, processo crime nº 00027100520208272737/TO,  que a Justiça Pública desta Comarca, como Autora, move 
contra MARIO RIBEIRO DA SILVA, portador do CPF nº 95717439172 e RG nº 389.605 SSP-TO, casado, natural de Miracema 
do Tocantins/TO, nascido aos 31/05/1977, filho de Antônio Fernandes da Silva e de Antônia Ribeiro da Silva, encontrando-se em 
lugar incerto, fica então intimado da data da audiência de instrução designada para o dia 04/02/2022 às 16h, na modalidade 
videoconferência, conforme determinação do magistrado. 
INFORMAÇÕES PARA ACESSO À AUDIÊNCIA PELO SISTEMA DE VIDEOCONFERÊNCIA E AUDIÊNCIAS DO TOCANTINS 
- SIVAT. 
Para participar da audiência é necessário se conectar à sala de audiências virtual, no dia e horário marcados, utilizando 
computador ou smartphone com câmera, microfone e acesso à internet, conforme passo a passo a seguir: 
1. Acessar o link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=jyCi67Zgik+MxWWp8R8m/A== 
2. Instalar o aplicativo ou clicar na opção “JOIN WITH BROWSER”; 
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3. Adicionar ID 31383 e SENHA 016885, em seguida colocar seu nome na aba “Your Name”, deixar as opções “câmera” e 
“microfone” marcados; 
4. Clicar em “CONNECT”. Pronto! Será redirecionando à sala virtual de audiência. 
Para conhecimento de todos é passado o presente, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum. Dado e passado em Porto 
Nacional/TO, 13 de janeiro de 2022. Laura Stefani Soares e Silva, estagiária, digitei o presente. 
  
 

2ª vara cível 

Editais de citação 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
Prazo: 30 (trinta) dias 
Processo n.º 0017208-77.2018.8.27.2737 
Ação: Usucapião 
Requerente: ROGÉRIO BATISTA GLORIA 
Requerido: SAMUEL LUSTOSA DE CARVALHO BRITO 
O Doutor ELIAS RODRIGUES DOS SANTOS, juiz de direito desta 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Nacional, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por este  
meio CITA os HERDEIROS do Requerido VITORINHA SOARES BARBOSA, LIENE FELICIDADE SOARES DE BRITO e 
ADONIASSOARES DE BRITO, bem como os HERDEIROS de RITA SOARES DE BRITO CAMPO - Falecida atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para tomar conhecimento dos termos da presente ação, advertindo-o do prazo de 15(quinze) dias (art. 
335, CPC) para apresentar defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo autor na inicial e da 
confissão ficta, nos termos do artigo 344 do CPC , tudo em conformidade com o despacho proferido pelo MM Juiz de Direito 
desta 2ª Vara Cível nos autos supramencionados. OBS: Os autos poderão ser acessados por meio dos números do processo, 
bem como da chave de acesso adrede identificados, no sitio: eproc.tjto.jus.br. SEDE DO JUÍZO: Edifício do Fórum - Anel Viário, 
próximo ao Centro Olímpico, Porto Nacional-TO. Fone: (63) 3363-1144. Para que chegue ao conhecimento de todos e no futuro 
não possam alegar ignorância, mandou expedir este que será publicado e afixado naforma da Lei. Porto Nacional-TO, 
13/01/2021. Eu, Diana Mascarenhas Santos, técnica judiciário conferi e subscrevo. CERTIDÃO: Certifico e dou fé haver afixado 
uma cópia do presente edital no átrio do fórum. Data supra. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decreto 

 
Decreto Judiciário Nº 3, de 14 de janeiro de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o art. 12, § 1º, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, bem como o contido no processo SEI nº 21.0.000030158-0, 
resolve exonerar, a pedido e a partir de 17 de dezembro de 2021, Mário Sérgio Melo Xavier, Auxiliar Judiciário, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na Vara Criminal da Comarca de Dianópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

 
Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 

            Presidente 
 

Portaria 
 
Portaria Nº 42, de 13 de janeiro de 2022 
0 PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de 
Filadélfia, para, sem prejuízo de suas funções, auxiliar na 1ª Vara da Comarca de Augustinópolis, no período de 14 de janeiro  a 
13 de abril de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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DIRETORIA GERAL 
Editais 

 
Edital Nº 4 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/SPADG 
PROCESSO ADMINISTRATIVO - SEI Nº 21.0.000016227-0 
ASSUNTO: Decisão ASJUADMDG Nº 19/2022 
Interessada: Empresa INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda, CNPJ/MF: 14.030.718/0001-35 
O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, FAZ SABER a todos que o presente edital de notificação, visa dar 
conhecimento que tramita no Tribunal de Justiça o processo administrativo SEI nº 21.0.000016227-0, e, que fica desde 
já notificada a interessada, através deste edital, a Empresa INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - 
Ltda, CNPJ/MF: 14.030.718/0001-35 constando como endereço na Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Conj. 03, Lote 09, n° 08, 
Palmas/TO, do inteiro teor da  Decisão ASJUADMDG Nº 19 / 2022: “Trata-se de adesão a Ata de Registro de Preços nº 
53/2021, evento 3781513, visando à aquisição futura de equipamentos tecnológicos para modernização da estrutura tecnológica 
da Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT e Centro de Comunicação Social - CECOM, mediante contratação 
com a empresa INK Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda, inscrita sob o CNPJ/MF: 14.030.718/0001-
35, situada à Quadra 104 Sul, Rua SE 09, Conj. 03, Lote 09, n° 08, Palmas/TO. O trâmite da referida licitação ocorreu nos autos 
nº 21.0.000000994-3, relacionado a este Processo, onde 8 (oito) empresas sagram-se vencedoras e tiveram seus preços 
registrados. Considerando o Parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa desta Diretoria Geral (evento 4096755), e, com 
amparo no artigo 7º da Lei 10.520/2002, CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA e subitem 13.2.1 do CONTRATO 172 DCC 
(evento 3799793), ACOLHO a sugestão proferida pelo Diretor Geral (evento 4098488), para APLICAR, à empresa INK 
Informática Reparação e Manutenção de Impressoras - Ltda, inscrita sob o CNPJ/MF: 14.030.718/0001-35, sanção por 
descumprimento total das obrigações assumidas, nos seguintes termos: - Impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 2 (dois) anos. Em consequência, DETERMINO a: - 
Rescisão do CONTRATO 172 DCC (evento 3799793), com fundamento no subitem 13.2.1 do referido instrumento. 
Outrossim, encaminhem-se os autos à DIFIN para cancelamento da NOTA DE EMPENHO, constante dos autos. À SPADG para 
dar ciência a empresa Contratada, via Edital. Concomitante, à DIADM, DPART, DEESMAT e STESMAT para ciência e 
acompanhamento.”  Documento assinado eletronicamente por Desembargador João Rigo Guimarães, Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins, em 11/01/2022.  Documento elaborado por mim, Juscilene Guedes da Silva, Secretária de 
Processos Administrativos da Diretoria-Geral- SPADG, matrícula 41472. 

 
Desembargador João Rigo Guimarães 

Presidente 
 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 48/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER, de 14 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o que determina o artigo 73 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 25 e 26 da Instrução Normativa Nº 7/2021, que dispõe acerca das normas de 
administração de bens permanentes móveis e imóveis do Poder Judiciário do Estado do Tocantins; 
RESOLVE: 
Art. 1º. Constituir a Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata Ata de Registro de Preço 155/2021, 
Comissão para recebimento provisório e definitivo dos bens de que trata Ata de Registro de Preço 155/2021, para atender 
a demanda do Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados para, sem prejuízo de suas atribuições, comporem a Comissão 
supramencionada, sob a presidência do primeiro: 
I - Zailon Labre Batista Miranda - Matricula 358520; 
II - Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira - Matrícula 353366, e 
III - Moredson Mendanha de Abreu Almas - matrícula: 352416. 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Jonas Demostene Ramos 
 Diretor Geral 
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DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2021 

PROCESSO Nº 21.0.000005538-4   
Aos 14 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (14/01/2022), 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. Considerando que a Secretária titular desta CPL, bem como o 
primeiro, segundo e terceiro suplentes estão em trabalho remoto, foi convocada a quarta suplente Gabriele Batista 
Crispim para atuar nesta sessão.  Registro que compareceu a esta sessão somente o representante legal da empresa 
CONSTRUPLAC - COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, o senhor, Paulo Edgar Tavares. O Presidente da CPL informou 
aos presentes que todas as propostas de preços foram submetidas a análise da equipe de apoio técnica as quais estão em 
conformidade com o instrumento convocatório restando portanto classificadas para o presente certame. Desta forma, a 
classificação final das propostas, por ordem crescente, assim se mostrou: 

Classificação Licitante CNPJ Valor Global 

1ª Lugar 
BF CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
LTDA 

10.926.401/0001-20 R$ 781.449,78 

2ª Lugar MENEZES IND. E COM. LTDA – ME 01.610.901/0001-68 R$ 786.129,66 

3ª Lugar 
ELIS CONSTRUÇÕES, TERRAPLANAGEM E 
TRANSPORTE LTDA - ME 

00.887.714/0001-63 R$ 806.333,12 

4ª Lugar 
CONSTRUPLAC - COM. MAT. CONSTRUÇÃO 
LTDA EIRELI 

08.639.717/0001-90 R$ 864.856,82 

Registra-se que o prazo para interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 17.01.2022, e o termo final no dia 21.01.2022; 
em havendo recurso, dar-se o inicio ao prazo para Contrarrazões no dia 24.01.2022, independente de notificação, finalizando no 
dia 28.01.2022. Informamos que os autos permanecerão à disposição dos licitantes e aqueles que desejarem poderão solicitar 
vista do processo através do email: cpl@tjto.jus.to ou direto na secretaria da CPL. Registro ainda que esta Ata será divulgada no 
sito deste Tribunal de Justiça, bem como publicada no Diário da Justiça. Ratificamos ainda que toda e quaisquer 
convocações/chamamentos para os atos deste processo serão realizados via e-mails das licitantes, bem como através do sito 
deste Tribunal de Justiça, os quais foram informados na sessão anterior. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi 
encerrada às 14:40 hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de 
Licitação e pelo licitante presente. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro - Secretário da CPL 

Gabriele Batista Crispim 
Membro – Suplente da CPL 

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) 
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DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 32/2022, de 13 de janeiro de 2022 
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o 
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do 
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de férias, da servidora EDILEUSA LOPES COSTA NUNES, matrícula nº 9170, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE XAMBIOÁ - 1ª VARA CÍVEL, no período de 10/01/2022 a 
24/01/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105013; 
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 

352510 HEVERTON DOS ANJOS NEGREIROS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/01/2022 à 24/01/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 84/2022, de 14 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE ARAGUATINS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na 
forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NEIDE DE SOUSA GOMES PESSOA, matrícula nº 245842, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 14/01 a 12/02/2022, a partir de 14/01/2022 até 12/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Nely Alves Da Cruz 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 85/2022, de 14 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor FABRICIO FERREIRA DE ANDRADE, matrícula nº 238347, relativas ao período 
aquisitivo 2016/2017, marcadas para o período de 14/01 a 12/02/2022, a partir de 14/01/2022 até 12/02/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 09/01 a 07/02/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 86/2022, de 14 de janeiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
CONSIDERANDO o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
CONSIDERANDO o disposto o artigo nº 59, inciso XXVI da Resolução 17/2009; 
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CONSIDERANDO o disposto no Decreto Judiciário nº 99/2013, publicado no DJ nº 3045, de 07 de fevereiro de 2013 e conforme 
solicitação contida no sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora LUCIRAN DE LIMA, matrícula nº 126558, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 13 a 26/01/2022, a partir de 13/01/2022 até 26/01/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 01 a 14/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 33/2022, de 14 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES 
DE SAÚDE, no período de 18/10/2021 a 22/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105043; 
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 

147841 MARISTELA AIRES JACOBINA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 18/10/2021 à 22/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 34/2022, de 14 de janeiro de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o 
art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, do servidor WAGNER FERREIRA MARINHO, matrícula nº 226651, ocupante do 
cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS E AÇÕES 
DE SAÚDE, no período de 11/10/2021 a 11/10/2021;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/105042; 
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 

147841 MARISTELA AIRES JACOBINA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 11/10/2021 à 11/10/2021 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE  
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

2ª TURMA JULGADORA 

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

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

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

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

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 

Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

5ª TURMA JULGADORA 
Des. ADOLFO AMARO MENDES (Relator) 
Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Vogal) 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  
Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

COORDENAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 
SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DE 2º GRAU 
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO  
 

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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