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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000028-80.2001.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR EURÍPEDES LAMOUNIER 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
1º APELADO: AURÉLIO GONÇALVES TAVEIRA (RÉU) 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) DP900016621 
2º APELADO: GESILENE BRAZ DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO: ALDAÍRA PARENTE MORENO BRAGA (DPE) DP900016621 
3º APELADO: TERMOCILIO RODRIGUES DE MIRANDA (RÉU) 
4º APELADO: FATIMA CRISTINA SAMPAIO DOS SANTOS (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL - INVASÃO POR PARTICULARES - REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA NO CURSO DO FEITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - CONDENAÇÃO DO 
MUNICÍPIO NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSSBILIDADE - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - 
SENTENÇA REFORMADA. Sendo incontrovertida a invasão de área pública municipal pelos demandados, dando azo ao 
ajuizamento de ação de reintegração de posse pelo ente público, ainda que ocorra a posterior extinção do feito, sem resolução 
de mérito, por perda do interesse processual superveniente, ante a instauração de procedimento para regularização fundiária, 
devem os requeridos responder pelas verbas sucumbenciais, pois foram os efeitos causadores da lide (princípio da causalidade). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, conhecer do 
recurso manjado e dar-lhe provimento, para reformar a sentença, no sentido de condenar os requerido ao pagamento das verbas 
de sucumbência, observados os termos adrede esposados, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de fevereiro de 
2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000235-80.2003.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000235-80.2003.8.27.2706/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: ESTADO DO TOCANTINS (AUTOR) 
1º APELADO: ANA MARCIA PERES LIMA (RÉU) 
2º APELADO: ANA MARCIA PERES LIMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DO TOCANTINS. 
PAGAMENTO DO TRIBUTO, MAS NÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INADEQUAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS QUE IGUALMENTE 
INTEGRAM A DÍVIDA EXEQUENDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se deve extinguir a execução fiscal quando, 
embora tenha havido o pagamento administrativo do crédito tributário, com seus acréscimos, remanesce ainda em aberto o 
pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, os quais integram o total da execução fiscal, devendo em 
relação a eles haver a continuidade do feito, até a satisfação dessa parcela da dívida. Precedentes TJTO. 2. Havendo o 
pagamento do débito após a citação do devedor, os honorários advocatícios são devidos por este, observado o princípio da 
causalidade. 3. Apelo conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da Execução Fiscal em 
relação às custas processuais e honorários advocatícios. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os pressupostos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, para cassar a sentença hostilizada e 
determinar o prosseguimento da Execução Fiscal em relação às custas processuais e honorários advocatícios. Não há os 
pressupostos para a majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista a inexistência de sucumbência recursal e o 
provimento do apelo, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002464-57.2020.8.27.2721/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0002464-57.2020.8.27.2721/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: SALVADOR ROCHA DE ASSIS (AUTOR) 
ADVOGADO: ESTELAMARIS POSTAL (DPE) 
1º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
2º APELADO: MUNICÍPIO DE FORTALEZA DO TABOCÃO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIAGNÓSTICO DE DIABETES. IDOSO HIPOSSUFICIENTE. 
PLEITO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO OFERTADOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.1 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos 
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normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: I) Comprovação, por meio de laudo médico 
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; II) incapacidade 
financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; III) existência de registro na ANVISA do medicamento. (Matéria 
decida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo. Tema 106, REsp. no 1657156 RJ). 1.2 Evidencia-se que 
o pleito examinado observou a orientação proclamada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1657156) quanto ao 
preenchimento dos requisitos elementares ao fornecimento de fármacos não previstos na lista do Sistema Único de Saúde, 
mormente considerando prescrição médica revestida de fundadas razões sobre o uso da medicação prescrita (registrada na 
ANVISA), inclusive, com ressalvas expressas de que outros medicamentos não se revelariam hábeis a remediar a patologia, 
frisando, especialmente, sobre a forma de composição e ação distintas, de modo que não teriam a mesma eficácia e potência 
para o tratamento em voga, em prol de idoso hipossuficiente. 1.3 Coaduna-se o acolhimento do anseio requestado judicialmente 
como forma de elidir micro e macro complicações vasculares, raciocínio que observa o direito à saúde e resguardo da dignidade 
da pessoa humana. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar parcial 
provimento à Apelação interposta por SALVADOR ROCHA DE ASSIS por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO TOCANTINS, para acolher o pleito de origem determinando ao ESTADO DO TOCANTINS o fornecimento periódico dos 
fármacos prescritos nos autos, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada 
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), fornecimento a perdurar por tempo indeterminado, mediante avaliação médica periódica sobre a 
necessidade da continuidade. Sem honorários advocatícios, em observância à Súmula 421, do Superior Tribunal de Justiça, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005690-23.2017.8.27.2706/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0005690-23.2017.8.27.2706/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA (AUTOR) 
ADVOGADO: ALESSANDRA SOARES DA COSTA MELO (OAB DF029047) 
APELADO: DEBORAH KAWANNE DOS SANTOS DA SILVA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE 
MENSALIDADES. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO 
MONITÓRIO EM VIRTUDE DE HIGIDEZ DOS DOCUMENTOS QUE LASTREIAM A INICIAL. O contrato de prestação de serviço 
educacional (acompanhado de demonstrativo do débito e declaração da faculdade apta a demonstrar os valores cobrados, bem 
como a refletir a presença da relação jurídica entre credor e devedor e a existência da dívida), mostra-se hábil a instruir a ação 
monitória, impondo-se a cassação da Sentença que indeferiu a Petição Inicial. (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, dar 
provimento à presente Apelação, a fim de cassar a Sentença e para determinar o regular prosseguimento do feito, nos termos do 
voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011559-63.2020.8.27.2737/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0011559-63.2020.8.27.2737/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: ELVINA FONSECA LIMA (AUTOR) 
ADVOGADO: KEILA MUNIZ BARROS (OAB TO000909) 
APELADO: AZOR RODRIGUES LIMA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. 1.1. Em ações de inventário e 
partilha, reputa-se incabível a homologação do pedido de desistência com a consequente extinção do processo sem resolução 
de mérito, pois estão em discussão interesses não apenas dos herdeiros, mas, também, da Fazenda Pública. 1.2. Havendo 
outros interessados na Ação de Inventário, a desistência, além do pedido, exige a aquiescência de todos os envolvidos o que 
inexiste nos autos, situação esta que acarreta nulidade processual. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, cassar a 
sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. Sem honorários 
recursais, por ter sido a sentença desconstituída, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011612-95.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR ADOLFO AMARO MENDES 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
1º APELADO: JOSE SAO JOSE (RÉU) 
ADVOGADO: ERCILIO BEZERRA DE CASTRO FILHO (OAB TO000069) 
2º APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
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ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B) 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA (OAB TO004454) 
ADVOGADO: NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS (OAB TO05668B) 
3º APELADO: JORGE MENDES (RÉU) 
ADVOGADO: SILSON PEREIRA AMORIM (OAB TO00635A) 
ADVOGADO: CHRISTIAN ZINI AMORIM (OAB TO002404) 
ADVOGADO: GILBERTO ADRIANO MOURA DE OLIVEIRA (OAB TO002121) 
ADVOGADO: LUCAS LAMIM FURTADO (OAB TO005022) 
ADVOGADO: VAGNER PROCHNOW WOLLMANN (OAB TO005730) 
ADVOGADO: BRUNA SANCHES MARQUES (OAB PR075114) 
ADVOGADO: NATHALIA MOURA LACERDA DE REZENDE (OAB TO007418) 
ADVOGADO: PAULO JOSE RODRIGUES DE SOUSA (OAB TO007761) 
ADVOGADO: GABRIELLE TAVARES BORGES (OAB TO006790) 
4º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797) 
5º APELADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (RÉU) 
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469) 
6º APELADO: THAYSA CARDOSO RODRIGUES LIMA MELO (RÉU) 
ADVOGADO: EVANDRO DE ARAUJO MELO JUNIOR (OAB TO006469) 
7º APELADO: JOSEFINA OTAVIANI SÃO JOSÉ (RÉU) 
ADVOGADO: ERCILIO BEZERRA DE CASTRO FILHO (OAB TO000069) 
8º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
9º APELADO: ALBERTO CARLOS RODRIGUES LIMA (RÉU) 
10º APELADO: RAIMUNDO LIMA CARDOSO (RÉU) 
11º APELADO: PEDRO RODRIGUES LIMA (RÉU) 
12º APELADO: NEIDE MARIA RODRIGUES LIMA PARLANDRINO (RÉU) 
13° APELADO: MARILEIDE PEREIRA DE CASTRO RODRIGUES (RÉU) 
14° APELADO: MARIA CARMELITA RIBEIRO DE ARAÚJO LIMA (RÉU) 
15° APELADO: FILOMENA RODRIGUES LIMA CARDOSO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO 
INTERESSADO: Autoridade Coatora - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS - Palmas 
INTERESSADO: MUNICIPIO DE PALMAS (INTERESSADO) 
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. REEXAME DA CAUSA. LIMITES 
DO RECURSO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FINS DE 
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso que visa corrigir 
omissões, obscuridade ou efetiva contradição existente no acórdão, sendo incabíveis quando opostos com o intuito de rever a 
decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento claro. 2. Na hipótese, inexistem no acórdão 
embargado as omissões alegadas pelo recorrente, uma vez que os pontos de insurgência trazidos pelo embargante foram 
devidamente enfrentados e superados no voto condutor/acórdão, restando, pois, evidente que as alegações do embargante 
abrigam apenas irresignação contra a tese e os fundamentos constantes do voto e do acórdão aludido.  Disso decorre o caráter 
infringente que pretende atribuir ao presente recurso, buscando, por via oblíqua, o reexame da causa para alterar o julgado, o 
que é de todo inviável no caso em espécie. 3. É válido ressaltar que o julgador não está obrigado a abordar todos os 
fundamentos aduzidos pelas partes, mas sim, os pedidos expressamente declinados. O magistrado possui liberdade de formar 
sua convicção, baseando-se em fundamentos próprios, não se obrigando a ficar adstrito aos argumentos esposados pelos 
litigantes e tampouco a dizer do não acatamento deste ou daquele embasamento. 4. Recurso conhecido e improvido. 
ACÓRDÃO: Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador EURÍPEDES LAMOUNIER, na 3ª SESSÃO VIRTUAL 
ORDINÁRIA, da 5ª TURMA JULGADORA da 2ª CÂMARA CÍVEL, decidiu, por unanimidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO, 
mantendo incólume o acórdão embargado, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito 
à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, nos termos do voto do(a) Relator(a). Votaram acompanhando o Relator, os 
Desembargadores MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS e ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE. A Douta 
Procuradoria-Geral de Justiça esteve representada pela a Procuradora de Justiça, VERA NILVA ÁLVARES ROCHA. Palmas, 23 
de fevereiro de 2022. 
 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 5012231-25.2011.8.27.2729/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5012231-25.2011.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (AUTOR) 
1º APELADO: GINA PEREIRA (RÉU) 
ADVOGADO: MARINA PEREIRA JABUR (OAB TO002167) 
2º APELADO: CARLOS HENRIQUE AMORIM (RÉU) 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5145 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022 5 

 

 
 

ADVOGADO: PÚBLIO BORGES ALVES (OAB TO002365) 
ADVOGADO: NÁTHALLY MICKAELLY DA COSTA SALES (OAB TO010360) 
ADVOGADO: MARESSA MARINHO DE CARVALHO BARBOSA (OAB TO010216) 
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO CAETANO RODRIGUES MORAIS (OAB TO009334) 
ADVOGADO: THAYSMARA DOS SANTOS LINDOSO (OAB TO009339) 
3º APELADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (RÉU) 
ADVOGADO: HAROLDO CARNEIRO RASTOLDO (OAB TO797) 
APELADO: HÉRCULES RIBEIRO MARTINS (RÉU) 
ADVOGADO: ARISTÓTELES MELO BRAGA (OAB TO02101B) 
4º APELADO: JOSÉ ANÍBAL RODRIGUES ALVES LAMATTINA (RÉU) 
ADVOGADO: BENEDITO DOS SANTOS GONÇALVES (OAB TO000618) 
5º APELADO: ROSANNA MEDEIROS FERREIRA ALBUQUERQUE (RÉU) 
ADVOGADO: CÉLIO HENRIQUE MAGALHAES ROCHA (OAB TO03115B) 
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO MAGALHÃES ROCHA (OAB TO004454) 
ADVOGADO: NATANRY HELENA DE SOUZA BASTOS (OAB TO05668B) 
6º APELADO: RUY ADRIANO RIBEIRO (RÉU) 
7º APELADO: ESTADO DO TOCANTINS (RÉU) 
8º APELADO: ALEANDRO LACERDA GONÇALVES (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
INTERESSADO: MUNICIPIO DE PALMAS 
EMENTA: 1. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. VENDA DE LOTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. PRELIMINAR AFASTADA. 
Inexiste nulidade processual, por ofensa ao princípio da não surpresa e contraditório, se a defesa prévia apresentada em nada 
inovou na matéria fática, tampouco revelou fato novo e desconhecido do autor, sobretudo porque, após a apresentação da 
defesa, o próximo passo é o recebimento ou rejeição da ação, nos termos do artigo 17, § 8o, da Lei no 8.429, de 1992, o que 
efetivamente foi realizado pelo magistrado. 2. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. 
Não há de se falar em violação à coisa julgada no caso, considerando que o Acórdão exarado na Apelação no 0013857-
67.2015.8.27.0000 não recebeu a inicial, mas apenas cassou a Sentença para oportunizar a emenda da inicial. 3. AFERIÇÃO 
DO DANO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE ÍNDÍCIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO AUTOR DA AÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO 
PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO DA INICIAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. 3.1. Embora na 
fase de recebimento da inicial vigore o princípio in dubio pro societate, não se pode olvidar que o autor da ação civil pública tem 
obrigação de apresentar documentos que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade imputado, sob 
pena de, quando analisada a justa causa, ser rejeitada a ação ante a ausência de lastro probatório mínimo (artigo 17, § 6o da Lei 
no 8.429, de 1992). 3.2. As provas oferecidas não permitem concluir acerca da materialidade do suposto ato de improbidade de 
dispensa indevida de licitação, o que conduz a improcedência da ação e o seu não recebimento, especialmente porque a versão 
de alienação do lote público por preço ínfimo baseia-se apenas em informações que não trazem qualquer indício de dilapidação 
do patrimônio público, dano ao erário, conluio entre os réus ou mesmo enriquecimento ilícito. Apesar de o preço vil ser a maior 
evidência dos atos ímprobos, não há conclusão do TCE neste sentido, pois a alienação tomou por base o valor venal do imóvel 
consignado na Planta de Valores Genéricos da Prefeitura de Palmas (Lei Municipal no 1.593, de 2008). 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento à Apelação e à Remessa Necessária, a fim manter incólume a Sentença recorrida que, nos termos do artigo 17, § 8o, 
da Lei de Improbidade Administrativa, rejeitou a inicial da ação em epígrafe, nos termos do voto do(a) Relat000or(a). Palmas, 23 
de fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0013736-77.2021.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0030953-22.2016.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
1º AGRAVANTE: M C COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 
ADVOGADO: ISLAN NAZARENO ATHAYDE DO AMARAL (OAB TO004391) 
2º AGRAVANTE: COMERCIAL INSTALADORA JODÊ LTDA 
ADVOGADO: ISLAN NAZARENO ATHAYDE DO AMARAL (OAB TO004391) 
1º AGRAVADO: QUANTUM TELECOMUNICACOES E ELETRICIDADE LTDA 
2º AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE COUTINHO GAIA 
3º AGRAVADO: THELMO LEANDRO DIAS GAIA 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE 
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE OUTRA EMPRESA COM A 
MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS 
ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 1.1 Por ser medida de caráter excepcional, a desconsideração 
da personalidade jurídica deve ser admitida somente quando presentes e cabalmente demonstrados os requisitos para a sua 
caracterização, como o desvio de finalidade ou confusão patrimonial (indícios das práticas previstas no artigo 50, do Código 
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Civil), requisitos objetivos sem os quais a medida torna-se incabível. 1.2 A mera alegação de insucesso do bloqueio judicial e a 
inadimplência da empresa requerida, por si só, não é causa bastante para ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, 
vez que inverossímil visualizar, de plano, o abuso da personalidade jurídica (caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 
confusão patrimonial), pelo que se reputa inoportuno o deferimento de medidas que visem à constrição de bens do patrimônio 
particular dos sócios da empresa executada. 1.3 A ausência de demonstração de maneira satisfatória quanto à presença 
concomitante dos requisitos acima mencionados (desvio de finalidade ou a confusão patrimonial) necessários para a 
desconsideração, torna inviável a concessão da medida extraordinária pugnada. Logo, a manutenção da decisão combatida é 
medida que se impõe. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, a fim de manter inalterada a decisão do magistrado singular que indeferiu o pedido de 
desconsideração da personalidade jurídica formulado pela parte agravante, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de 
fevereiro de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0014697-18.2021.8.27.2700/TO (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0023132-88.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: M. B. B. D. S. 
ADVOGADO: INDIANO SOARES E SOUZA (OAB TO005225) 
ADVOGADO: ANA GABRIELLA ARAUJO GOMES (OAB TO005580) 
AGRAVADO: H. J. B. D. S. 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. TUTELA ANTECIPADA. 
AVERBAÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE 
DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Mantém-se a decisão 
monocrática que concedeu parcialmente o pedido urgente, visto que proferida com embasamento sólido e fundamentação 
idônea, mediante a ausência da probabilidade do direito sustentando pela ora agravante, para a concessão de medida liminar 
para determinar a restrição de transferência na matrícula do imóvel em nome de terceiros, não evidenciadas as provas de que a 
construção de benfeitorias no terreno foi realizada pelo esforço comum do casal, sem prejuízo de eventual modificação no 
momento do julgamento meritório. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo Interno no Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a Decisão monocrática constante no Evento 2, que 
concedeu parcialmente o pedido urgente, até a apreciação do mérito do presente recurso, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 23 de fevereiro de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ARAGUAÇU 

1ª escrivania cível 

Editais de citação 
EDITAL DE CITAÇÃO  
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000280-16.2019.8.27.2705 chave do processo 
685015533119 Ação: Declaratória de Inexistencia de Relação Jurídica Tributária c/c obrigação de Fazer c/c indenização por 
Dano Moral Requerente Altieres Vieira da Silva Requerido ADEMILSON JACINTO DOS REIS.Prazo:20dias Finalidade:CITARdo 
Requerido ADEMILSON JACINTO DOS REIS, brasileiro, portador do CPF n. 309.625.441-91,atualmente residente em lugar 
incerto e não sabido, nos termos da inicial, para querendo, apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, 
NCPC), sob pena de serem presumidos verdadeiras as alegações de fato formulada pelo autor (art. 344, NCPC). OS FATOS: O 
Requerente, em 20/04/2017, vendeu para o primeiro Requerido, Ademilson Jacinto dos Reis um veículo GM/KADETT GL, ANO 
1997, MODELO 1997, COR VERDE, PLACA JES8817, CHASSI 9BGKZ08BVVB430591, RENAVAM 679750290, pelo valor de 
R$7.000,00 (sete mil reais).Nesse contexto,cumpre pontuar que as partes chegaram afazer o comunicado de venda junto ao 
Dentra/TO(doc.incluso). Contudo, mesmo após o comunicado de venda,o primeiro Requerido não efetuou a transferência do 
aludido veículo para seu nome e, ainda, vendeu referido veículo para terceiro, o qual não sabe informar os dados e a localização 
do mesmo. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara cível 

Boletins de expediente 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Nº 0012164-68.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 
RÉU: JEFFERSON DIAS DE SOUSA - REVEL 
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SENTENÇA - EVENTO 27: "...Isso posto, com os fundamentos acima, julgo procedente o pedido de busca e apreensão, 
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva para o BANCO VOLKSWAGEN S.A. de um veículo MARCA: 
VOLKSWAGEN, ANO: 2021, MODELO: GOL 1.0 12V ETA./GAS. 4P, CHASSI: 9BWAG45U0MT020505, COR: BRANCO 
CRISTAL, PLACA: QWD5F15, o que faço amparada no Decreto-lei 911/69 e suas modificações posteriores, e em consequência, 
extingo o procedimento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Poderá a parte 
autora vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida 
judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da 
realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada e, por 
disposição legal, não poderá ficar com o bem como forma de pagamento. CONDENO o requerido ao pagamento de custas, 
despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 
artigo 85, §2° do CPC. 4. PROVIMENTOS. 4.1 PROMOVA-SE a publicação da sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar 
a parte requerida dos termos da sentença, bem como para fiscalizar eventual saldo credor que lhe é de direito, o que faço com 
amparo no art. 346, do CPC. 4.2 Após o trânsito em julgado certificado: 4.2.1 - PROCEDA-SE o senhor escrivão com o 
desbloqueio do veículo junto ao sistema RENAJUD, caso tenha sido realizado e não tenha sido retirado; 4.2.2 - Dê ciência ao 
DETRAN da presente sentença. 4.2.3 Apresentado requerimento nos autos, EXPEÇA-SE "Alvará" (com a assinatura do juiz (a) 
reconhecida) para autorização da venda a terceiro, nos termos da sentença, sob a advertência de que o autor, por disposição 
legal, não poderá ficar com o bem; 4.2.3.1O alvará deverá ser entregue ao advogado ou ao autor, mediante recibo, e deverá ser 
expedido dentro de 05 (cinco) dias a contar do requerimento. 4.2.4 Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE à baixa definitiva, 
nos casos cabíveis, e REMETA-SE o processo à COJUN - Contadoria Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas 
processuais e/ou taxa judiciária nos termos do Provimento 09/19 - CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer 
momento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária Nº 0019438-20.2020.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO J. SAFRA S.A 
RÉU: UVELTON FIRMINO DOS SANTOS - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 43: "...Isso posto, com os fundamentos acima, julgo procedente o pedido de busca e apreensão, 
consolidando-se a propriedade e a posse plena e exclusiva para o BANCO J. SAFRA S.A de um veículo MARCA: 
CHEVROLET; TIPO: PRISMA; MODELO: JOY 1.0 8V MT6 ECO F4P COM AG; CHASSI: 9BGKL69U0KG263178; COR: 
BRANCA; ANO: 2019; PLACA: QKM6172; RENAVAM: 01181213999, o que faço amparada no Decreto-lei 911/69 e suas 
modificações posteriores, e em consequência, extingo o procedimento com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, 
do Código de Processo Civil. Poderá a parte autora vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de 
leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu 
crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do 
demonstrativo da operação realizada e, por disposição legal, não poderá ficar com o bem como forma de 
pagamento. CONDENO o requerido ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados 
em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2° do CPC. 4. PROVIMENTOS. 4.1 PROMOVA-SE a 
publicação da sentença no Diário da Justiça, a fim de cientificar a parte requerida dos termos da sentença, bem como para 
fiscalizar eventual saldo credor que lhe é de direito, o que faço com amparo no art. 346, do CPC. 4.2 Após o trânsito em julgado 
certificado: 4.2.1 - PROCEDA-SE o senhor escrivão com o desbloqueio do veículo junto ao sistema RENAJUD, caso tenha sido 
realizado e não tenha sido retirado; 4.2.2 - Dê ciência ao DETRAN da presente sentença. 4.2.3 Apresentado requerimento nos 
autos, EXPEÇA-SE "Alvará" (com a assinatura do juiz (a) reconhecida) para autorização da venda a terceiro, nos termos da 
sentença, sob a advertência de que o autor, por disposição legal, não poderá ficar com o bem; 4.2.3.1 O alvará deverá ser 
entregue ao advogado ou ao autor, mediante recibo, e deverá ser expedido dentro de 05 (cinco) dias a contar do requerimento. 
4.2.4 Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE à baixa definitiva, nos casos cabíveis, e REMETA-SE o processo à COJUN - 
Contadoria Judicial Unificada para a cobrança de eventuais custas processuais e/ou taxa judiciária nos termos do Provimento 
09/19 - CGJUS, podendo o processo ser desarquivado a qualquer momento, a pedido da parte. Publique-se. Registre-se. 
Intimem-se. Arquive-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 0003944-52.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MUNDO DOS FERROS DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO LTDA 
AUTOR: LILLIAN FONSECA FERNANDES GONCALVES 
RÉU: DEUSIVAN BORGES DA SILVA - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 70: "Processo em fase de cumprimento de sentença, regularmente instruído e desenvolvido. A satisfação 
do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados (artigo 904 do CPC). No caso 
dos autos, a obrigação do crédito foi satisfeita pelo pagamento da dívida feito de forma extrajudicial, conforme comunicado no 
evento 68. Cuida-se, portanto, da hipótese do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, pois, uma vez satisfeita a 
obrigação, impõe-se a extinção do procedimento por sentença (CPC, art. 925), que guarda similitude com o art. 487 do Código 
de Processo Civil, operando-se com resolução do mérito. Ante o exposto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O 
PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos 
do Código de Processo Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Sem honorários advocatícios nesta fase, uma vez que 
não houve resistência ao pagamento. Eventuais custas serão respondidas pelo requerido. PROMOVA-SE a exclusão do nome 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5145 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022 8 

 

 
 

da parte executada dos cadastros de inadimplentes, feita por meio do sistema SERASAJUD Com o trânsito em julgado, 
CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Monitória Nº 0021320-22.2017.8.27.2706/TO 
AUTOR: R. MENDES DA SILVA & CIA LTDA - ME 
RÉU: J M DE SOUSA FOTOGRAFIAS - ME - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 135: "...Ante o exposto, com fundamento no art. 700 c/c art. 702, §8º do CPC, REJEITO os embargos 
monitórios opostos pelos requeridos e ACOLHO o pedido formulado na inicial da ação monitória, razão pela 
qual CONDENO o demandado ao pagamento da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), valor sobre o qual deve 
incidir correção monetária pelo índice INPC a partir de 03/10/2016, com juros de mora na taxa de 12 % (doze por cento) ao ano a 
contar de 03/10/2016. Em consequência, extingo o procedimento com resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 
487, I, todos do Código de Processo Civil. Com espeque no princípio da sucumbência, CONDENO a embargante/requerida ao 
pagamento das custas, despesas processuais e taxa judiciária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de 
sucumbência que fixo em 10% do valor atualizado do débito.INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça aos requeridos, 
porquanto a atuação da Defensoria Pública na espécie se deu unicamente em razão de sua nomeação como curadora especial 
dos réus revéis citados por edital, não existindo, portanto, sequer contato do curador especial com o réu e tampouco análise de 
sua situação econômica e comprovação de hipossuficiência econômica. 4 PROVIMENTOS. 4.1 oferecido recurso de 
apelação, INTIME-SE a parte recorrida/apelada para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer contrarrazões e, após, com ou sem 
resposta, e não havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º. 
Nas contrarrazões, havendo preliminar(es) de apelação e/ou apelação adesiva, suscitada(s) pelo 
recorrido(a)/apelado(a), INTIME-SE a parte apelante/recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se/apresentar 
contrarrazões e, após, PROCEDA-SE conforme NCPC, art. 1.010, § 3º; 4.2 transitada em julgado esta sentença, CUMPRA-SE o 
provimento 13/16 – CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0009074-28.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DO BRASIL SA 
RÉU: HUGO RODRIGUES SILVA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 197: "Com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC/15, determino a suspensão do presente feito, 
pelo prazo de 01 (um) ano. Após o decurso desse prazo, sem a localização do executado ou de seus bens, arquivem-se os autos 
(art. 921, §2º, do CPC/15); os quais, porém, poderão ser desarquivados a qualquer tempo (art. 921, §3º, do CPC/15). Nos termos 
do §4º do artigo 921, embora arquivado o processos, deverá a escrivania monitorar a ocorrência da prescrição intercorrente e, 
uma vez constatada, CERTIFIQUE-SE e FAÇA-SE conclusão. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0016676-07.2015.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: BRENNA KATHLEEN MARTINS - REVEL 
RÉU: HUGO RODRIGUES SILVA - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 262: "Evento 259, embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão do evento 
249. Relatados, passou-se à fundamentação. É cediço que os embargos de declaração cabem tão somente nas hipóteses 
previstas na norma do art. 1.022 do CPC/15: Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I 
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz 
de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao 
caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. No que pertine à alegação de existência de 
contradição na decisão recorrida, verifica-se da leitura das razões apresentadas pelo recorrente que, a bem da verdade, seu real 
intento é discutir os fundamentos da sentença, manifestando discordância com a decisão do juízo e pugnando por sua reforma, o 
que, logicamente, não se admite por meio do presente recurso. Ressalta-se que a contradição passível de ser sanada via 
embargos de declaração é aquela contradição interna ao ato judicial, o que não se verifica na hipótese em apreço, na qual o real 
objetivo do embargante é a modificação da decisão que lhe fora desfavorável, o que deverá ser objeto da irresignação recursal 
adequada à modificação da decisão perante o órgão jurisdicional de segunda instância. Isto posto, recebo os embargos, mas, no 
mérito, NEGO PROVIMENTO por estar o embargante pretendendo discutir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela 
qual inexistentes quaisquer das hipóteses reguladas pelo art. 1.022 do CPC. Determino: 1 REABRA-SE o prazo para 
apresentação de recurso em razão de sua interrupção pela apresentação dos embargos de declaração (art. 1.026, caput, do 
CPC/15). 2 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a defesa apresentada pelo curador 
especial no evento 260. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0018591-52.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: VITORIA ATACADO, DISTRIBUICAO E TRANSPORTE DE BEBIDAS EIRELI 
RÉU: LUIZ GONZAGA DA SILVA - REVEL 
RÉU: L. J. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - REVEL 
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RÉU: L G DA SILVA - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 127: "Evento 124, embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão do evento 
117. Relatados, passou-se à fundamentação. É cediço que os embargos de declaração cabem tão somente nas hipóteses 
previstas na norma do art. 1.022 do CPC/15: Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I 
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz 
de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se 
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao 
caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º. No que pertine à alegação de existência 
de omissão e contradição na decisão recorrida, verifica-se da leitura das razões apresentadas pelo recorrente que, a bem da 
verdade, seu real intento é discutir os fundamentos da decisão, manifestando discordância com a decisão do juízo e pugnando 
por sua reforma, o que, logicamente, não se admite por meio do presente recurso. No ponto, destaca-se que a contradição deve 
ser interna ao ato decisório, situação esta que não se verifica em relação à decisão do evento 117. Ademais, cabe ressaltar que 
o executado fora efetivamente citado por hora certa (evento 61), sendo imprescindível a nomeção de curador especial para lhe 
representar nos autos nos moldes do que regulamenta o art. 72, II, do CPC1. No que diz respeito aos veículos indicados à 
penhora (evento 84), fora constatado que eles estão registrados em nome de terceiro estranho à presente relação processual 
junto ao banco de dados do DETRAN, não tendo sido alegada e tampouco comprovada sua resposabilidade em relação ao 
débito objeto desta ação executiva. Ademais, não há provas contundentes nos autos de que os veículos em questão integrem o 
patrimônio dos executados e possam ser objeto de penhora pela obrigação contraída por eles. Por fim, destaca-se que, 
diversamente do que fora alegado no evento 124, na decisão do evento 117 não houvera declaração de incompetência, seja por 
motivo de incompetência relativa ou absoluta. Isto posto, recebo os embargos, mas, no mérito, NEGO PROVIMENTO por estar o 
embargante pretendendo discutir os fundamentos da sentença recorrida, razão pela qual inexistentes quaisquer das hipóteses 
reguladas pelo art. 1.022 do CPC. Determino: 1 REABRA-SE o prazo recursal em razão de sua interrupção pela apresentação 
dos embargos de declaração (art. 1.026, caput, do CPC/15). 2 INTIME-SE o exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 
manifestar sobre a defesa apresentada pelo curador especial no evento 125. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 0009387-13.2021.8.27.2706/TO 
AUTOR: CAMPELO & CIA LTDA 
RÉU: VALERIA ARAUJO JACH CHELEST - REVEL 
RÉU: GUSTAVO YAMAMOTO CHELEST - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 29: "1 RELATÓRIO. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por CAMPELO & CIA LTDA 
em desfavor do VALERIA ARAUJO JACH CHELEST e GUSTAVO YAMAMOTO CHELEST. No evento 27 a parte exequente 
noticiou nos autos que a obrigação fora integralmente satisfeita, pugnando pela extinção da fase de cumprimento de 
sentença. Foi o relato do que interessa. Passou-se a decisão. 2 FUNDAMENTAÇÃO. Processo em fase de cumprimento de 
sentença, regularmente instruído e desenvolvido. A satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro ou pela 
adjudicação dos bens penhorados (artigo 904 do CPC). No caso dos autos, a obrigação do crédito foi satisfeita pelo pagamento 
voluntário, o qual fora noticiado pelo credor no evento 27. Cuida-se, portanto, da hipótese do art. 924, inciso II, do Código de 
Processo Civil, pois, uma vez satisfeita a obrigação, impõe-se a extinção do procedimento por sentença (CPC, art. 925), que 
guarda similitude com o art. 487 do Código de Processo Civil, operando-se com resolução do mérito. 3 DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 
artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil e declaro extinta esta fase procedimental. 
Sem honorários advocatícios nesta fase, uma vez que não houve resistência ao pagamento. Eventuais custas e taxa 
judiciária serão respondidas pelos executados. Com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. 
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Execução de Título Extrajudicial Nº 0017478-68.2016.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A. 
RÉU: OSMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - REVEL 
RÉU: MARIA DE JESUS DOS SANTOS OLIVEIRA - REVEL 
RÉU: GISELE SANTOS OLIVEIRA - REVEL 
RÉU: GEORGE FRANCISCO DO NASCIMENTO - REVEL 
RÉU: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LUGON LTDA - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 231: "Cuida-se de ação de execução. O devedor não cumpriu voluntariamente a obrigação, de modo 
que o credor pugnou pela inclusão de Indisponibilidade de Bens Imóveis, via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (evento 229). 
Todavia, impende destacar que se esse pedido se afigura como medida de elevada gravidade em relação ao devedor, encontrando óbice, 
portanto, no princípio da menor onerosidade expresso no art. 805 do CPC. Destarte, entendo que incumbe ao exequente promover 
diligências para localizar eventuais bens imóveis de propriedade do executado e acostar ao feito as respectivas certidões de inteiro teor para 
que o juízo aprecie pleito de penhora do(s) imóvel(is). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de indisponibilidade de todos os bens imóveis do 
executado. Intime-se o exequente para que, no prazo de 30 (trinta) dias, requeira o que lhe entender de direito, indicando outros meios para 
a satisfação de seu crédito. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, INTIMEM-SE, exequente e respectivo advogado, para darem 
andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito e consequente arquivamento. 
Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
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Execução de Título Extrajudicial Nº 0000035-02.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: BANCO DA AMAZONIA SA 
RÉU: FELIX RODRIGUES DOS SANTOS - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 76: "1 RELATÓRIO. BANCO DA AMAZÔNIA S/A, qualificado nos autos, ajuizou a presente AÇÃO DE 
EXECUÇÃO em desfavor de FELIX RODRIGUES DOS SANTOS , também qualificada. Evento 20, citação da parte executada. 
Evento 67, a parte autora noticiou a celebração de acordo com a parte executada e requereu a suspensão da ação. Evento 69, 
determinação de regularização da capacidade postulatória da parte executada. Evento 74, a parte autora noticiou que o 
executado renegociou a dívida, ocorrendo a perda superveniente do objeto da ação. Relatados, passou-se à decisão. 2 
FUNDAMENTAÇÃO. Como cediço, o interesse de agir deve estar presente em todas as etapas do processo, e sua ausência 
acarreta a extinção do processo sem a resolução do mérito (art. 485, VI, CPC). Na hipótese dos autos constata-se que a parte 
autora, representada por advogado com poderes para dar quitação, informou que a parte executada renegociou a dívida, de 
modo que alega que ocorreu  a perda superveniente do seu interesse processual, pugnando pela extinção do feito sem resolução 
do mérito. Desse modo, evidencia-se a falta de interesse processual superveniente da parte autora, uma vez que a renegociação 
do débito após o ajuizamento da ação fez com que ocorresse o esvaziamento do objeto destes autos. Portanto, a extinção do 
processo sem a resolução do mérito em razão da perda superveniente do objeto da ação é medida que se impõe. 3 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo extinto o procedimento sem resolução do mérito em razão da falta superveniente de 
interesse processual da parte autora (perda do objeto), o que faço com fundamento no art. 485, VI do CPC. Em decorrência do 
princípio da causalidade, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e taxa judiciária, caso 
existentes. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme informado no evento 74. Com o trânsito em julgado, 
CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Cumpra-se." 
INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 5010245-71.2012.8.27.2706/TO 
AUTOR: DISTRIBUIDORA DE FERROS E ACO B E R LTDA 
RÉU: E.S. CARVALHO - BIOFRUT - REVEL 
RÉU: EDNA SALES CARVALHO - REVEL 
DESPACHO/DECISÃO - EVENTO 223: "Estamos diante de feito em fase de cumprimento de sentença que reconheceu a 
obrigação de pagar quantia certa. O executado não pagou voluntariamente o débito, de modo que foi realizada a penhora em 
suas contas bancárias (evento 144); e o executado, por outro lado, nada manifestou sobre a impenhorabilidade dos valores ou 
que remanescia indisponibilidade excessiva, não obstante devidamente intimado (eventos 216 e 218).  Diante disso, havendo o 
cumprimento de todos os requisitos legais para as tomadas dos atos de expropriação, devem os valores penhorados serem 
levantados em favor do credor. Por fim, defiro a penhora online requerida no evento 215, haja vista que a obrigação ainda não 
fora integralmente cumprida. Ante o exposto, com o trânsito em julgado da sentença ou após renúncia expressa ao prazo 
recursal – ou – decorrido o decurso de prazo para recurso e não havendo recurso com efeito suspensivo, determino: 1. EXPEÇA-
SE alvará em favor de DISTRIBUIDORA DE FERROS E AÇO B E R LTDA, para levantamento da quantia penhorada (evento 
144) e seus acréscimos.  2. O alvará deve ser expedido dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias. 3. No ato da expedição, 
observe-se a escrivania as normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018, do TJTO, inclusive, o disposto no §1º artigo 2º, da 
mesma, na hipótese do causídico indicar sua conta bancária para o recebimento dos valores de titularidade da parte autora, pois, 
embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo de que poderes para receber e dar quitação não são 
suficientes para autorizar o levantamento de valores através de alvarás judiciais, a Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins regulamentou o sistema eletrônico para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, 
conforme artigo 196 do CPC c/c provimento nº 002/2001/CGJUSTO e por determinação contida na decisão do CNJ no Processo 
de Controle Administrativo. 4. Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos com 
apenas os poderes para receber e dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a 
escrivania observar essa normativa de pratica de ato por meio eletrônico,  repito, da competência da presidência do TJTO, gestor 
dos depósitos judiciais. 5. Cumpridas as determinações acima, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 
apresentar planilha de atualização do débito, abatendo os valores que foram levantados mediante alvará. 6. Após, PROMOVA-
SE a requisição de bloqueio de valores no sistema SISBAJUD. 7. Sendo exitosa a penhora on-line, via SISBAJUD, INTIME-SE 
de imediato o executado, na pessoa de seu advogado ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por 
mandado ou pelo correio, podendo oferecer manifestação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 525, §11, CPC). Fica 
valendo como termo de penhora o protocolo emitido pelo sistema SISBAJUD. 8. Não encontrado valores e/ou bens para 
penhora, INTIME-SE o exequente para requerer o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias. CONSIDERA-SE também 
infrutífera a tentativa de penhora online sempre que o valor encontrado for irrisório. CONSIDERA-SE irrisório sempre que o valor 
bloqueado for inferior ou equivalente às custas para intimação do executado da respectiva penhora, caso em que o escrivão fica 
está autorizado a cancelar o bloqueio. 9. Transcorrido o prazo retro sem manifestação, ARQUIVEM-SE os autos e CUMPRA-SE 
o provimento 09/2019 da CGJUS/TO, devendo o sr. escrivão observar e certificar a ocorrência da prescrição 
intercorrente. Intimem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 0005079-02.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA ROSSANIA PASSOS VELOSO 
RÉU: BRADESCO SEGUROS S/A - REVEL 
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SENTENÇA - EVENTO 73: "Com efeito, o cumprimento voluntário da sentença encontra-se disciplinado pelo artigo 526 do 
Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer 
em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. § 1 o O autor 
será ouvido no prazo de 5 (cinco) dias, podendo impugnar o valor depositado, sem prejuízo do levantamento do depósito a título 
de parcela incontroversa. § 2o Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de dez por cento 
e honorários advocatícios, também fixados em dez por cento, seguindo-se a execução com penhora e atos subsequentes. § 3o 
Se o autor não se opuser, o juiz declarará satisfeita a obrigação e extinguirá o processo. No caso dos autos, o réu efetuou o 
pagamento voluntário; não tendo a parte credora se oposto ao valor depositado. Portanto, cuida-se da hipótese do art. 924, 
inciso II, do Código de Processo Civil, pois uma vez satisfeita a obrigação, impõe-se a extinção do procedimento por sentença 
(CPC, art. 925), que guarda similitude com o art. 487 do Código de Processo Civil, operando-se com resolução do mérito. A 
satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro ou pela adjudicação dos bens penhorados (artigo 904 do 
CPC). No caso, deu-se pelo depósito da quantia devida. Isto posto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O 
PROCEDIMENTO COM SOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, artigos 513, 526 e 924, inciso II, todos do 
Código de Processo Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Sem honorários advocatícios nesta fase, uma vez que não 
houve resistência ao pagamento. Despesas processuais a cargo da parte devedora. Determino: 1 independente do trânsito em 
julgado1: 1.1 EXPEÇA-SE alvará em favor da exequente MARIA ROSSANIA PASSOS VELOSO, para levantamento da quantia 
de R$ 9.166,18 (nove mil cento e sessenta e seis reais e dezoito centavos)  e seus acréscimos, valor este referente ao principal;  
1.2 EXPEÇA-SE alvará em favor do causídico SANDRO ACÁSSIO CORREIA, para levantamento da quantia de R$ 1.374,93 (um 
mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos) e seus acréscimos, referente aos honorários advocatícios. 2 Os 
poderes para dar e receber quitação são direcionados a ato processual. O ato de levantar o alvará judicial em cartório é ato 
processual. Portanto, com esses poderes, os advogados estão aptos a retirarem o alvará em cartório e dar a respectiva quitação, 
total ou parcial, mas não de levantar os valores em seu nome, porquanto tal verba pertence á parte. 3 Com a retirada do alvará 
do cartório judicial, encerra-se a vida do alvará no processo. Com ele em mãos, o causídico não mais exercerá ato processual, 
mas civil, ato fora do processo. A atividade jurisdicional, em relação àquele ato, encerra-se ali, no momento em que é retirado do 
cartório.  Então, para o juiz determinar, dentro do processo, a expedição de alvará em nome do advogado que represente a parte 
beneficiada teria, necessariamente, que exigir procuração com poderes para levantamento de valores proveniente de depósito 
judicial através de alvará judicial, pois cabe ao juiz, em sua jurisdição, dizer a norma, interpretar o texto normativo e a aplicação 
concreta (PRECEDENTES: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003930-52.2015.4.04.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 
0003982-19.2013.404.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028687-86.2010.404.0000/PR). 4 Ocorre que, atualmente, a 
saída do alvará do cartório se dá por meio eletrônico, cuja regulamentação é da competência da presidência dos tribunais de 
justiça e/ou do CNJ, conforme artigo 196 do CPC. 5 Pois bem, embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo 
conforme o disposto inicialmente, deve a escrivania, atualmente, no ato da expedição, observar as normativas estabelecidas na 
Portaria nº 0642/2018,do TJTO, inclusive o disposto no §1º artigo 1º da mesma, pois a Presidência do Tribunal de Justiça do 
Tocantins regulamentou o sistema eletrônico para a expedição de alvarás,sendo essa regulamentação de sua competência, 
conforme artigo 196 do CPC c/c provimento nº 002/2001/CGJUSTO, por determinação contida na decisão do CNJ no Processo 
de Controle Administrativo e, vinculante, a teor das disposições do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 
no sentido de que as autoridades públicas devem atuar  na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas 
administrativas e respostas a consultas, sendo que, os instrumentos previstos terão caráter vinculante em relação ao órgão ou 
entidade a que se destinam, até ulterior revisão. 6 De outro lado, quanto ao disposto no §2º do artigo 1º da portaria em questão, 
ao utilizar o termo “poderão”, não dispensou prévia decisão judicial. 7 Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário 
que tenha procuração nos autos com apenas os poderes para receber e dar quitação figurarão como sacadores na 
representação de seus mandantes, deverá a escrivania observar essa normativa de prática de ato por meio eletrônico,repito, da 
competência da presidência do TJTO, gestor dos depósitos judiciais. 8 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo 
processual de 05 (cinco) dias. 9 Com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o provimento 09/2019 da CGJUS/TO; Publique-se. 
Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se oportunamente. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 
Cumprimento de sentença Nº 0030297-32.2019.8.27.2706/TO 
AUTOR: MARIA DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA 
RÉU: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - REVEL 
SENTENÇA - EVENTO 53: "...Ante o exposto, cumprido o comando da sentença, RESOLVO O PROCEDIMENTO COM 
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, c/c art. 513 c/c art. 924, inciso II, todos do Código de Processo 
Civil e declaro extinta esta fase procedimental. Sem honorários advocatícios nesta fase, uma vez que não houve resistência ao 
pagamento. Eventuais custas e taxa judiciária serão respondidas pela parte executada. 4 PROVIMENTOS. 4.1 independente do 
trânsito em julgado, EXPEÇA-SE alvará em favor do exequente, MARIA DORALICE PEREIRA DE OLIVEIRA, para 
levantamento da quantia de R$ 9.067,88 e seus acréscimos, bem como EXPEÇA-SE alvará em favor da advogada SANDRO 
ACÁSSIO CORREIA, para levantamento da quantia de R$ 554,10 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos) e seus 
acréscimos, referente aos honorários de sucumbência, estando os valores depositados no evento 50. FUNDAMENTO: a 
expedição do alvará para levantamento do valor antes do trânsito em julgado embasada que faço no §1º do artigo 526, o qual 
autoriza o levantamento da parte incontroversa quando o executado/devedor comparecer em juízo e oferecer o pagamento da 
dívida, comportamento este que resulta na preclusão lógica recursal; Os poderes para dar e receber quitação são direcionados a 
ato processual. O ato de levantar o alvará judicial em cartório é ato processual. Portanto, com esses poderes, os advogados 
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estão aptos a retirarem o alvará em cartório e dar a respectiva quitação, total ou parcial, mas não de levantar os valores em seu 
nome, porquanto tal verba pertence á parte. Com a retirada do alvará do cartório judicial, encerra-se a vida do alvará no 
processo. Com ele em mãos, o causídico não mais exercerá ato processual, mas civil, ato fora do processo. A atividade 
jurisdicional, em relação àquele ato, encerra-se ali, no momento em que é retirado do cartório. Então, para o juiz determinar, 
dentro do processo, a expedição de alvará em nome do advogado que represente a parte beneficiada teria, necessariamente, 
que exigir procuração com poderes para levantamento de valores proveniente de depósito judicial através de alvará judicial, pois 
cabe ao juiz, em sua jurisdição, dizer a norma, interpretar o texto normativo e a aplicação concreta ( PRECEDENTES : AGRAVO 
DE INSTRUMENTO Nº 0003930-52.2015.4.04.0000/RS; AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0003982-19.2013.404.0000/RS; 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0028687-86.2010.404.0000/PR). Ocorre que, atualmente, a saída do alvará do cartório se dá 
por meio eletrônico, cuja regulamentação é da competência da presidência dos tribunais de justiça e/ou do CNJ, conforme artigo 
196 do CPC. Pois bem, embora o posicionamento deste juízo sempre foi e continua sendo conforme o disposto inicialmente, 
deve a escrivania, atualmente, no ato da expedição, observar as normativas estabelecidas na Portaria nº 0642/2018,do TJTO, 
inclusive o disposto no §1º artigo 1º da mesma, pois a Presidência do Tribunal de Justiça do Tocantins regulamentou o sistema 
eletrônico para a expedição de alvarás, sendo essa regulamentação de sua competência, conforme artigo 196 do CPC c/c 
provimento nº 002/2001/CGJUSTO, por determinação contida na decisão do CNJ no Processo de Controle Administrativo e, 
vinculante, a teor das disposições do art. 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que as 
autoridades públicas devem atuar na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas administrativas e 
respostas a consultas, sendo que, os instrumentos previstos terão caráter vinculante em relação ao órgão ou entidade a que se 
destinam, até ulterior revisão, bem como determinação da presidência do TJTO nos processos SEI nº 17.0.000034215-7 e 
18.0.000001320-6. De outro lado, quanto ao disposto no §2º do artigo 1º da portaria em questão, ao utilizar o termo "poderão", 
não dispensou prévia decisão judicial. Assim, ao regulamentar que o advogado do beneficiário que tenha procuração nos autos 
com apenas os poderes para receber e dar quitação figurarão como sacadores na representação de seus mandantes, deverá a 
escrivania observar essa normativa de prática de ato por meio eletrônico,repito, da competência da presidência do TJTO, gestor 
dos depósitos judiciais. 4.2 o(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) dentro do prazo processual de 05 (cinco) dias a partir do 
momento em que o titular do crédito vir aos autos mediante petição e informar o Banco, Agência, número da conta e CPF/CNPJ, 
para recebimento dos respectivos valores, conforme portaria 642/2018 do TJTO; 4.3 com o trânsito em julgado, CUMPRA-SE o 
provimento 09/2019 da CGJUS/TO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Arquivem-se. Cumpra-se." INTIMAÇÃO AO REVEL. 
 

1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
Edital de Intimação com prazo de 90 dias 
Francisco Vieira Filho, Juiz de direito titular da 1ª vara criminal desta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, na 
forma da Lei FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital vem 
INTIMAR o (a) acusado (a):  ALLANDERSON DOURADO DA PAZ, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em 17de abril 
de 1999, natural de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Rozires Dourado da Paz e Antônio da Conceição Santos, CPF nº. 
071.374.831-19, atualmente em local incerto ou não sabido, nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 288, caput, na 
forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal. atualmente em local incerto ou não sabido, da sentença proferida nos autos 
nº 0022246-61.2021.8.27.2706,  movida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo 
é: ".Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado e, como consequência natural, 
CONDENO: ALLANDERSON DOURADO DA PAZ, brasileiro, auxiliar de serviços gerais, nascido em 17de abril de 1999, natural 
de Paraíso do Tocantins/TO, filho de Rozires Dourado da Paz e Antônio da Conceição Santos, CPF nº. 071.374.831-19, 
atualmente em local incerto ou não sabido, nas penas do artigo 155, § 4º, inciso IV e artigo 288, caput, na forma do artigo 
69, caput, todos do Código Penal... Em decorrência do concurso material ocorrido entre os crimes, a pena privativa de 
liberdade total a ser cumprida por cada um dos acusados é a seguinte: 3 (três) anos de reclusão; Pagamento de 10 (dez) 
dias-multa à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delituoso. DO REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DE PENAO regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade será o aberto, conforme autoriza o 
artigo 33, § 2º, alínea c, do Código Penal...substituo a pena privativa pela de prestação de serviço à comunidade equivalendo 
a uma hora diária ou sete horas semanais, pelo mesmo período da pena substituída e em dias compatíveis com suas atividades 
e pela pena de multa substitutiva, que fixo em 10 (dez) dias-multa, à base de um trigésimo do salário mínimo vigente à época 
do fato. O acusado respondeu a este processo em liberdade.Na presente quadra, não há representação pela decretação de 
medidas cautelares por parte do autor da ação penal...Araguaína, 10 de março de 2022. Francisco Vieira Filho. Juiz de direito. 
Araguaína, 24 de fevereiro de 2011. Dr. Francisco Vieira Filho-Juiz de Direito." Para o conhecimento de todos é passado o 
presente edital, cuja 2ª via fica afixada no "Placar" do Fórum da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins e a 3ª via publicado 
no Diário da Justiça Eletrônico. Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 10 de março de 2022. Eu, Horades da Costa 
Messias,Técnia Judiciária digitei o presente. Juízo da 1ª Vara Criminal de Araguaína: Av. Filadélfia, 3.650, setor das Autarquias 
Estaduais, CEP: 77813-905 - Araguaína-TO, Fone: (63) 3501-1500. 
 

3ª vara cível 

Editais 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) 
O Senhor Alvaro Nascimento Cunha, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, 
etc.. FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 
Cível, se processam a ação de Cumprimento de sentença, Nº 0022919-59.2018.8.27.2706, Chave nº 778039519718, proposta 
por  FERRAM COMERCIO DE BORRACHAS LTDA (FERRAM BORRACHAS em desfavor do JOAN DIAS DE SOUSA, sendo o 
presente Edital para INTIMAR o(s) executado(s) JOAN DIAS DE SOUSA, 028.595.871-28, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para efetuar o pagamento voluntário do débito no valor de R$ 14.992,82(Catorze mil novecentos e noventa e dois 
reais, oitenta e dois centavos), acrescidos das cominações legais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de o montante da 
condenação ser acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 parágrafos 1 a 3 e 525 ambos do NCPC. Devendo o(s) executado(s) ater-se sobre o prazo estabelecido nos termos 
do artigo 525 do NCPC. Tudo de conformidade com o despacho a seguir transcrito: Determino a intimação do executado para 
efetuar o pagamento da quantia de R$ 14.992,82 (quatorze mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos), na 
forma do artigo 523 do Código de Processo Civil, sob pena de fixação de multa de 10% e honorários advocatícios também em 
10%. Intime-se. . 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 oito dias do Mês de Março de 
2022.Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon, Servidor(a) do Judiciário, que digitei.ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Senhor ALVARO NASCIMENTO CUNHA , MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc...FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo e 
Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam os autos de AÇÃO MONITÓRIA, de Nº 0016988-46.2016.8.27.2706, proposta por BB 
LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL, em desfavor de JEANE SANCHES DA SILVA, AUTO ESCOLA PILOTO LTDA - 
ME e LINDAURA PEREIRA CARDOSO, sendo o presente Edital com prazo de 30 dias,  para CITAR a  AUTO ESCOLA PILOTO 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente, inscrita no CNPJ/MF nº 05.738.888/0001-8, neste ato representada 
pelo Sr. Mauricio Tolentino Cardoso, por todos os termos da inicial, bem como para, no prazo de 15(quinze) dias; PAGAR a 
divida, no valor de R$ 81.695,43 (Oitenta e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e três centavos), corrigidos e 
atualizados, caso cumpra, ficará isento de custas e honorários advocatícios fixados, entretanto, estes, para o caso de não-
cumprimento, no importe de 5% do valor da causa; ou OFERECER EMBARGOS MONITÓRIOS, e, caso não haja o cumprimento 
da obrigação ou o oferecimento de embargos, "constituir-se-á, de pleno direito, o título executivo judicial" (artigos 701, §1º, 702, 
§8, todos do NCPC). Tudo de conformidade com o respeitável despacho a seguir transcrito: "Lindaura Pereira compareceu ao 
processo. Maurício Pereira foi citado. Cite-se a requerida JEANE SANCHES DA SILV, por meio de mandado, no endereço 
apontado na inicial. Tendo em vista que por AR foi recebido por terceiro. Cite-se a pessoa jurídica por edital. Cumpra-
se."ADVERTÊNCIA: Em caso de revelia será nomeado curador especial. (Art.257,§ IV do NCPC). E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado na forma da lei.DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos nove dias do mês de março de 2022. Eu Darcinéa Pereira Ribas Scalon/ 
Técnica Judiciária, que digitei e subscrevi. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito. 
  

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO - com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0006492-
55.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de COUTINHO & PEREIRA LTDA, CNPJ nº 
11219994000158, CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA, CPF nº 65857950597 e OSMANO DA COSTA COUTINHO, CPF nº 
60508361168, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, 
para tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 93 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o 
exposto, sob a égide do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 91) 
para determinar a inclusão da pessoa jurídica e seus sócios representantes no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Além 
disso, considerando não terem sido encontrados bens passíveis de penhora, SUSPENDO o curso da presente execução por um 
ano, não correndo o prazo de prescrição, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Dê-se vista ao exequente (art. 40, § 
1º, da LEF). Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova 
por intermédio sistema SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e seus sócios representantes junto ao SERASA. 
3. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, 
da LEF). 4. Encontrados que sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da 
execução. 5. Decorrido 5 (cinco) anos do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da 
prescrição intercorrente, no prazo de 30 (trinta) dias. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, 
não sendo possível a intimação pessoal do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja 
perfectibilizado na modalidade editalícia. Intime-se. Cumpra-se. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 
dias do mês de março de 2022. Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO - com prazo de 15 (quinze) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 0010592-
53.2016.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de SACOLA CHEIA COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI - ME, CNPJ nº 07559647000105 e MARIA SIRIA DE ALENCAR SOUZA, CPF nº 37260227320, sendo o 
mesmo para INTIMAR as partes executadas que atualmente encontram-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do 
inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 93 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, sob a égide do 
parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido do exequente (evento 91) para determinar a inclusão 
da pessoa jurídica e sua sócia representante no cadastro de proteção de crédito (SERASA). Além disso, considerando não terem 
sido encontrados bens passíveis de penhora, SUSPENDO o curso da presente execução por um ano, não correndo o prazo de 
prescrição, conforme determina o art.40, da Lei nº 6.830/80. Dê-se vista ao exequente (art. 40, § 1º, da LEF). Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1. Intimem-se as partes da presente decisão; 2. Promova por intermédio sistema 
SerasaJud, a inclusão do nome da empresa executada e sócia representante junto ao SERASA. 3. Decorrido o prazo máximo de 
1 (um) ano, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, arquivem-se os autos (art. 40, § 2º, da LEF). 4. Encontrados que 
sejam, a qualquer tempo, os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. 5. Decorrido 5 (cinco) anos 
do arquivamento (prazo prescricional), intime-se o exequente para manifestação acerca da prescrição intercorrente, no prazo de 
30 (trinta) dias. Ressalto que caso o ato citatório tenha sido realizado por meio de edital ou, não sendo possível a intimação 
pessoal do(s) executado(s) acerca da presente decisão, determino desde logo que o ato seja perfectibilizado na modalidade 
editalícia. Intime-se. Cumpra-se. ALVARO NASCIMENTO CUNHA, Juiz de Direito". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 10 dias do mês de março de 2022. 
Eu, AMAURI SOUSA MOURA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL Nº 4847892, de Intimação com prazo de 30(trinta) dias 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5008042-
05.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de M G D INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA (CNPJ Nº 02.995.845/0001-90), MARINICE CLAUDETE 
PERIN (CPF Nº 554.892.069-34  e DIOGO LUIZ PERIN (CPF Nº 708.207.241-49), sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada DIOGO LUIZ PERIN, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 708.207.241-49, que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da Decisão proferida no evento n.º 123 - DECDESPA1 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "... Ante o exposto, DEFIRO parcialmente os pedidos formulados pelo exequente para, sob a égide 
do parágrafo 3º, do artigo 782 do Código de Processo Civil, decretar a indisponibilidade dos bens em nome da empresa 
executada M G D INDUSTRIA E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA, indisponibilidade essa limitada ao valor 
atualizado da execução. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais que: 1 - Proceda com a indisponibilidade de bens 
imóveis em nome da empresa executada 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; 2 - Sobrevindo 
alguma resposta o cartório deverá imediatamente juntar aos autos e cientificar o exequente; 3 - 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(s) executado(s) 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. 
Cumpra-se. Araguaina-TO, 10 de outubro de 2021. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês 
de março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros, Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza 
de Direito. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) dias Nº 4855122 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): MARIA ANA DOS SANTOS - CPF/CNPJ n°: 18085032104, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0004401-50.2020.8.27.2706, que lhe 
move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a importância de R$ 5.435,15 
(cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), representada pela CDA n° 20200000016, datada de 
03/01/2020, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo prazo garantir(em) a 
Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a 
atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por 
terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte 
executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de 
Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento n° 5 a seguir transcrito: "4.2.1-



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5145 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022 15 

 

 
 

 Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de março de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS Nº 4855588 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que através deste 
CITA o(s) executado(s): ELMY THESSIA ALMEIDA CORREIA SOARES - CPF/CNPJ n°: 009.434.571-65, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL N.º 0003885-
30.2020.8.27.2706, que lhe move o MUNICIPIO DE ARAGUAINA, bem como, para, no prazo de 05 (cinco) dias, para pagar a 
importância de R$ 3.358,90 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa centavos), representada pela CDA n° 
20190028873, datada de 14/10/2019, acrescida de juros, atualização monetária e demais cominações legais, ou no mesmo 
prazo garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, 
que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens à penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a 
parte executada que será NOMEADO curador especial atuante perante esta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública de Araguaína , em caso de revelia. Tudo em conformidade com o despacho proferido no evento n° 5 a seguir transcrito: " 
4.2.1- Realizada as buscas e não sendo localizado endereço diverso da inicial e encerrado todos os meios de localização dos 
endereços do(s) executado(s), defiro desde logo, caso haja pedido, a expedição do Edital de Citação, com prazo de 30 (trinta) 
dias, observando-se as disposições do art. 8º, IV, da Lei de Execuções Fiscais;" E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 09 dias do mês de março de 2022. 
Eu, MARCO AURELIO BISPO E SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 50008456720118272706/TO 
CHAVE:  725193715713 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS   
Advogado/Procurador (a): ELFAS CAVALCANTE LUSTOSA ARAGÃO ELVAS 
Executado (s): ANDALICIO CASSIANO DE OLIVEIRA - 02.114.254/0001-66 
Executado (s): 095.842.851-49 
SENTENÇA: (...) Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se a exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença. Lado outro, dispenso a intimação da parte executada, ante a informação de 
falecimento constatado nos autos. Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se.  
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 00045184120208272706/TO 
CHAVE: 466734680220  
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, DJAIR BATISTA DE OLIVEIRA   PGM15476766     
Executado (s): JOSE ETIS DE SOUZA 
SENTENÇA: (...) Ante ao exposto, EXTINGO, conforme requerido pelo exequente no evento 16 a presente execução fiscal, sem 
resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, 
condeno a exequente ao pagamento das despesas processuais, caso haja. Sem condenação ao pagamento de honorários 
advocatícios. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Saúde que: Intime-se a exequente da presente sentença; 
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Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado 
recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta os autos ao TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Promova-se a retirada de eventuais 
gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; Proceda-se com o recolhimento do mandado de citação 
distribuído. Cumpra-se. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0021751-85.2019.8.27.2706/TO 
CHAVE:  298097271519            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  EDIVACI BARBOSA LIMA WARNAAR 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito no evento 39. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o 
ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a executada acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2 - Cientifique-se o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3 - Expeça-se alvará dos valores 
penhorados no evento 24 em favor do exequente na forma requerida no evento 32, CERT2, pág. 2. 4 - Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de 
março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0020047-66.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  733612399321            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  LUCIA MARIA FERREIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0017552-49.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  981802946621            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. Destarte, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil julgam EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5145 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022 17 

 

 
 

ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se o executado acerca do conteúdo da 
presente sentença; 2 - Cientifique-se o exequente da presente sentença; 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA a baixa definitiva, 
e REMETA o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0016473-35.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  236563421021            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  NARAEDES DA SILVA FERREIRA 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 11. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 3 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0016113-03.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  230740184021            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  JOSE MOCINHO DA CRUZ 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. Destarte, considerando o pagamento outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, visto não ter sido o executado citado. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE o exequente ante à renúncia ao prazo 
recursal. Ademais, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0013051-86.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  358388546420            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  AUTOPLACAS TOCANTINS LTDA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito nos eventos 24 e 25. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido 
após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do 
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conteúdo da presente sentença; 2 - (Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 3 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0010904-87.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  336546866720            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS 
SENTENÇA: “(...) Neste compasso, por força do disposto no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, a extinção do 
feito é medida que se impõe, em virtude da morte da executada e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. Ante o 
exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em face 
do falecimento da parte executada e pela impossibilidade de transmissão deste feito executivo. Sem condenação ao pagamento 
de despesas processuais e honorários sucumbenciais. Ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública determino que intime a exequente da presente sentença. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0010723-86.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  185221038120            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  ADEMIR CARDOSO DE BESSA 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 47. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0010487-37.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  278004856220            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  CARNOSINA DIAS DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 59. Sob a égide do Princípio da 
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Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0010481-30.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  547756908120            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  PROPEGAS COMERCIO DE GAS LTDA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito no evento 63. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o 
ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a parte executada do conteúdo da 
presente sentença; 2 - Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3 - Após o trânsito em julgado, 
em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007675-90.2018.8.27.2706/TO 
CHAVE:  574553312518            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  WIRIS AFONSO RODRIGUES 
Executado:  ARAGUAIA IMÓVEIS LTDA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do resente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito nos eventos 79 e 80, e o pedido de extinção formulado pelo exequente no evento 84. 
Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada 
ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde 
Pública que: 1 - Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente sentença. 2 -  Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007590-36.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  718357645220            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
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Executado:  JOAQUIM RAIMUNDO DE ALMEIDA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. Destarte, considerando o pagamento outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, tendo em vista a ausência de citação. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. 
Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:1 - Intime-se o exequente acerca do 
conteúdo da presente sentença;  2 - (Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Decorrido o prazo recursal ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas 
de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0007385-07.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  869193353120            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  TATIANE DIAS DE FREITAS SILVA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito no evento 29. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o 
ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime-se a parte exequida da presente sentença; 
2 - Cientifique-se o exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal; 3 - (Após o trânsito em julgado, em cumprimento 
ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos 
dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, 
e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do 
Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006879-94.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  347491972821            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  ROSA MARIA DA SILVA MALUF 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 10, bem como, as custas processuais, ante a 
ausência de citação da parte executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 
- Cientifique-se o exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes 
sobre bens de titularidade da parte executada. 3 - Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0006693-08.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  473689602920            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
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Executado:  FRANCISCO PALMEIRA DA SILVA 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 43. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada 
de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Cumprida as determinações 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de 
março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005716-16.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  575556784120            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  JUVENAL ALVES DE CARVALHO 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 58. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005079-65.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  928959974920            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  DOMINGOS MARINHO NETO 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 12. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0005046-75.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  942056328020 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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Advogado/Procurador (a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051, ALLEN KARDEC FEITOSA OLIVEIRA PGM46402 
Executado VANESSA LORENA AMARAL RODRIGUES 
SENTENÇA: (...) “Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 43. Considerando o fato de ter a quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta 
demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso haja.”Publique-se. Registre-se. Intime-se. 
ARAGUAÍNA-TO, 10  de Março de 2022, MILENE DE CARVALHO HENRIQUE – Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0004544-15.2015.8.27.2706/TO 
CHAVE:  543596568515            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  MARIA QUITERIA DOS SANTOS COSTA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório.  In casu, considerando o pagamento, outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista que os valores foram penhorados e transferidos em favor da Procuradoria-Geral do Município. Considerando o fato de ter a 
quitação do débito fiscal ocorrido após o ajuizamento desta demanda, condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-
se as partes acerca do conteúdo da presente sentença;  2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre 
bens de titularidade da parte executada; 3 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), 
a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 4 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda ao cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos 
antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0004404-05.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  710532349620            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  CARLA DA SILVA MENDONCA ANDRADE 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 45. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0003946-85.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  549523520520            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
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Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  LEONARDO MOURA MEDRADO SANTOS 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 36. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes da presente sentença; 2 - Promova-se a retirada 
de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 3 - Cumprida as determinações 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a 
cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de 
março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0001034-81.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  195108549321            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  LEANDRO SILVA DA CONCEIÇÃO 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, tendo em vista o pagamento informado no evento 15, bem como, as custas processuais, ante a 
ausência de citação da parte executada. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 
- Cientifique-se o exequente ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes 
sobre bens de titularidade da parte executada. Após, cumpridas as determinações acima e, certificado o trânsito em 
julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene 
de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000819-08.2021.8.27.2706/TO 
CHAVE:  537611476821            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  VILMA NUNES DA SILVA FONSECA 
SENTENÇA: “(...) O objetivo da ação de execução fiscal é a satisfação de uma dívida. Realizado o pagamento, não há o porquê 
de existir do feito executório. Destarte, considerando o pagamento outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. 
DISPOSITIVO. Ante ao exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face ao pagamento. Sem condenação ao pagamento das despesas 
processuais finais, visto não ter sido o executado citado. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino 
ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que CIENTIFIQUE o exequente acerca do presente 
conteúdo. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de praxe . Intime-se. Cumpra-se. 
Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0000529-27.2020.8.27.2706/TO 
CHAVE:  360838297020            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  LUCIANA ARCANJO PEREIRA 
SENTENÇA: “(...) Considerando a satisfação integral do débito exequendo e honorários advocatícios, informado pelo próprio 
Fisco Municipal. Bem como, o preconizado no Código de Processo Civil em seu artigo 924, inciso II, o qual extingue-se a 
execução quando a obrigação for satisfeita, não há o porquê de existir do feito executório. Destarte, tendo em vista o pagamento, 
outra conclusão não resta senão a extinção do presente feito. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
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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 41. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o (a) executado (a) ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 
- Intime-se o (a) executado (a) da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Intime-se. Cumpra-se. Araguaina-TO, 02 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
ÀS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5008068-03.2013.8.27.2706/TO 
CHAVE:  390697915213            
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:  SUPIMPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME 
Executado:  ITAMAR MACIEL BALESTRASSE 
Executado:  SANCLE DE SOUZA BRITO 
SENTENÇA: “(...) In casu, o marco inicial se deu em 29/01/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
29/01/2020, uma vez que é contado o prazo de suspensão de 01 (um) ano mais o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. 
DISPOSITIVO. 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: Intime-se a exequente 
acerca do conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade 
da parte executada; 1 - 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, 07 de março de 2022. Milene de Carvalho Henrique - 
Juíza de Direito. 
 

COLINAS 
1ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO SUMÁRIO Nº 0004443-49.2018.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: ALBERTO DA CONCEIÇÃO BRITO RÉU: ADEONE TEIXEIRA LIMA JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, 
Juiz Substituto respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado ALBERTO DA CONCEIÇÃO 
BRITO - CPF: 06649395110, brasileiro, solteiro, vaqueiro, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 10/05/1998, filho de 
Domingos Teixeira de Brito e Eva Maria da Conceição Brito, CPF nº 066.493.951-10, nos autos de ação penal nº 0004443-
49.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
diligência, para o fim exclusivo de tomar conhecimento da DECISÃO prolatada no evento 78. Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 
07 de março de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi.  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS Nº 0003510-76.2018.8.27.2713/TO AUTOR: MINISTÉRIO 
PÚBLICO RÉU: LUCAS PEREIRA MAURINO DE SOUSA  JOSÉ CARLOS FERREIRA MACHADO, Juiz Substituto respondendo 
pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem ou dele 
tiverem conhecimento, que por meio deste edital INTIMA o acusado LUCAS PEREIRA MAURINO DE SOUSA, brasileiro, união 
estável, nascido em 13/05/1998, natural de Colinas do Tocantins - TO, filho de Wilson Maurino de Sousa e Elzilene Pereira da 
Silva, portador do RG n. 959.659 SSP/TO e inscrito no CPF sob o n. 069.878.551- 70, nos autos de ação penal nº 0003510-
76.2018.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da 
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diligência, para o fim exclusivo de tomar conhecimento da DECISÃO prolatada no evento 121. Para conhecimento de todos é 
passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via 
publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 
07 de março de 2022. Eu, _____ (Gabriella Costa Dias), servidora de cartório, lavrei e subscrevi.  
 

2ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
USUCAPIÃO Nº 0001024-26.2015.8.27.2713/TO 
AUTOR: MARIA CONCEIÇÃO COSTA LEMES 
AUTOR: GILMAR LEMES DE OLIVEIRA 
RÉU: MARIA PEREIRA LIMA (ESPÓLIO) 
RÉU: JOEL DO CARMO FERREIRA (SUCESSOR) 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Doutor MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do 
Tocantins, na forma da lei... 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de Citação virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo, tramita os 
autos da Ação de Usucapião, Processo nº 0001024-26.2015.8.27.2713, em que figuram como partes MARIA CONCEIÇÃO 
COSTA LEMES e GILMAR LEMES DE OLIVEIRA contra MARIA PEREIRA LIMA (Espólio) e JOEL DO CARMO FERREIRA 
(Sucessor), em cujo feito fora pelo Merítisimo Juiz determinado fosse expedido o presente com a finalidade de CITAÇÃO de 
todos OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, por todos os termos da presente ação e do 
despacho de evento 20, para, querendo, apresentarem contestação, no prazo legal, relativo ao imóvel a seguir descrito: lote 
urbano n.º 3, quadra 59-S, situado na terceira avenida, loteamento Setor Sul, com 14 metros de fundos, dividindo com os lotes 12 
e 6 da mesma quadra, por 28 metros nas laterais, dividindo à direito com o lote 2, e à esquerda com o lote 4, com demais 
características e confrontações constantes da Matrícula M-5.776-A do Cartório de Registro de Imóveis de Colinas do 
Tocantins/TO. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 
Edital que será afixado no placar do Fórum local e publicado na forma da lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Colinas do Tocantins, aos 10 de março de 2022. Eu, Deusivaldo Pereira de Araujo, Servidor de Secretaria, digitei. Documento 
eletrônico assinado por MARCELO LAURITO PARO, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de 
dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está 
disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 4864006v3 e do código 
CRC 6f1f1efb. 
 

CRISTALÂNDIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
O Doutor Wellington Magalhães, MM. Juiz de Direito desta cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, na forma da 
lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento dele tiverem que neste juízo corre 
seus trâmites legais, os s Ação Penal, processo n° 5000083-29.2008.827.2715, que a justiça pública move contra o acusado 
JURIVAN RODRIGUES BARROS, brasileiro, nascido aos 03/02/1966, natural de Dueré-TO, filho de Raimundo Barros e Hmília 
Rodrigues Barros, atualmente em local incerto e não sabido, por inf ração do artigo 121, § 2°, VI do Código Penal Brasileiro fica 
intimado(a) pelo presente sobre a designação de Audiência De Instrução E Julgamento A se realizar no dia 28/03/2022 às 
16:00 HS na sala de audiências do fórum local, sendo a mesma realizada por meio virtual,  ficando, ainda,  ciente de que a 
sessão ocorrerá independente de seu comparecimento. Para conhecimento de todos é Publicado o presente edital, cuja 2ª via 
fica afixada no local de costume. Dado e Passado nesta Cidade e Comarca de Cristalândia, Estado do Tocantins, aos 10 de 
março de 2022. Eu JEFERSSON RODRIGO RODRIGUES PEREIRA, Servidor da Secretaria, Vara Criminal, lavrei o presente.  
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MULTA PENAL com o prazo de 10 (dez) dias 
O Dr. BALDUR ROCHA GIOVANINNI, MM. Juiz de Direito Titular da Escrivania Criminal da Comarca de Dianópolis, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por esse 
meio INTIMA CÍCERO BEZERRA DA SILVA,  brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido aos 09/11/1971, em Catende - PE, filho de 
José Bezerra da Silva e Amara do Carmo Mendes, residente em local incerto e não sabido, para no prazo de dez (10) dias, 
comparecer na Vara Criminal desta Comarca de Dianópolis-TO, localizada no Edifício do Fórum, situado na Rua do Ouro n. 235, 
Qd. 69-A, Lt, 01, Setor Novo Horizonte - Dianópolis - TO, a fim de "intimá-lo para pagar a  MULTA PENAL, no prazo de 10 (dez) 
dias, sob pena de inscrição do seu nome na Dívida Ativa. Proferida nos autos de AÇÃO PENAL nº 5000026-19.2009.8.27.2701,  
no valor de R$ 493,34 (quatrocentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos)". Para conhecimento de todos é passado o 
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presente edital, cuja 2ª via fica afixada na local de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis - TO, 
aos 09 de março de 2022. Eu, Terezinha Amélia de Novais, Servidora da Secretaria, matrícula 191545, por ordem do MM Juiz, 
Dr. Baldur Rocha Giovannini, digitei, conferi e assinei. 
 

FILADÉLFIA 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
Edital de Citação com prazo de 30 (trinta) dias. 
O excelentíssimo senhor juiz de direito, Luatom Bezerra Adelino de Lima, titular da Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins... 
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 30 (trinta) dias virem, ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo 
corre seus trâmites legais uma ação de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha) Criminal Nº 0000478-
43.2021.8.27.2718 /TO, em desfavor do réu ARISTIDES GOMES DA SILVA FILHO, brasileiro, natural de Filadélfia-TO, nascido 
aos 27.10.1970, filho de Rosa Alves da Silva e Aristides Gomes da Silva, CPF n. 001.003.111-13, RG n. 671812 SSP-TO, residia 
na Rua Tocantins, s/n., Setor Lago Azul, Filadélfia-TO, ou na Rua Getúlio Vargas, s/n., Centro, Filadélfia-TO, o qual atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, por este motivo, determinou sua CITAÇÃO para que, caso queira, ofereça defesa, no 
prazo de 05 (cinco) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, 
presumir-se-ão os fatos alegados pela requerente presumir-se-ão aceitos pelo requerido como ocorridos (artigo 307, CPC). 
Determinou ainda sua INTIMAÇÃO da decisão do evento 04, para imediato cumprimento das medidas protetivas previstas no art. 
22 da Lei Maria da Penha, as quais ficam desde já deferidas:  1. afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a 
pessoa indicada como vítima, ficando ele proibido de prestar qualquer serviço ao genitor delas; 2. proibição de aproximação da 
pessoa indicada como vítima a uma distância mínima de 100 (cem) metros; 3. proibição de com ela, familiares e testemunhas 
manter qualquer contato, seja por telefone, internet ou por interposta pessoa; e  4. não frequentar a residência da ofendida. 
NOTIFICAÇÃO: “...O descumprimento a qualquer dessas medidas poderá importar não só em imposição de multa diária a ser 
revertida em favor da suposta vítima, mas também em prisão em flagrante do agressor pelo crime previsto no art. 24-A da Lei 
Maria da Penha, caso caracterizada qualquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal, ou ainda prisão 
preventiva, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal e art. 20 da Lei Maria da Penha. Eventual pretensão 
do agressor em ter acesso a filhos, parentes ou exercer guarda de menores deverá ser objeto de requerimento próprio por meio 
de advogado ou Defensor Público. As referidas medidas protetivas de urgência vigorarão até quando forem revogadas 
judicialmente. Tanto agressor como vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição 
para o patrocínio de suas defesas, caso seja procurada. Desta decisão, intime-se pessoalmente o genitor das menores Marizan 
Gomes Aires, por mandado de oficial de justiça, na forma do art. 21 da Lei n. 11.340/2006, enviando-lhe cópia desta decisão, 
devendo ele informar a este juízo não só eventual descumprimento das medidas protetivas pelo agressor, reconciliação entre as 
partes, cessação da violência, bem como alteração nos endereços de ambos, sob pena de extinção das medidas ou 
arquivamento do feito. No ato de intimação do agressor cite-se para que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 05 (cinco) 
dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 306, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão os fatos 
alegados pela requerente presumir-se-ão aceitos pelo requerido como ocorridos (artigo 307, CPC) ...Filadélfia - TO, com data e 
hora registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 28/4/2021, às 17:19:31). (as) Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz 
de direito.” Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. Redigido por Flavio Moreira 
de Araújo, matrícula 145945. Filadélfia-TO, com data e hora registrados abaixo. (Data e Hora: 09.03.2022, às 17:02:32). (as) Dr. 
Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de Direito. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 30 dias 
Edital de Intimação de Sentença com o prazo de 30 (trinta) dias 
O Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima, Meritíssimo Juiz de Direito desta Comarca de Filadélfia, Estado do Tocantins, na forma 
da Lei etc... FAZ SABER a todos o quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que faz por este meio a 
INTIMAÇÃO do acusado IRANILSON BARBOSA ALVES, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 17/05/1988, natural de São 
Felix de Balsas - MA, filho de Matia Felix Barbosa Alves e José Ribamar Barbosa Alves, portador do RG nº 1.057.933 SSP/TO, 
residia na Rua Brasília, n° 466, Bairro de Areia, Babaçulândia-TO, atualmente em local incerto e não sabido, da SENTENÇA 
CONDENATÓRIA proferida nos autos de Ação Penal - Procedimento Ordinário n. 0000834-77.2017.8.27.2718/TO, movida pelo 
Ministério Público do Estado do Tocantins em seu desfavor, cujo dispositivo é: Dispositivo (art. 489, III do CPC). Ante o exposto, 
julgo procedente o pedido para condenar IRANILSON BARBOSA ALVES, às penas do crime do art. 180, caput, do Código Penal. 
A fixação da pena, o regime inicial de cumprimento de pena e as substituições penais cabíveis, se aplicáveis, serão 
desenvolvidas em 05 (cinco) fases a seguir expostas e individualizadas: INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. - Primeira fase - Da 
fixação da pena base (art. 59 do CP). Atendendo as 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal temos: 
1º Circunstância judicial - Culpabilidade - Não desfavorável - Trata-se de um juízo de reprovação que recai sobre o agente. Esta 
circunstância judicial não pode ser considerada em desfavor do acusado em razão do fato não ter ultrapassado o disposto em 
seu tipo penal; 2º Circunstância judicial - Antecedentes - Favorável - Maus antecedentes tem aquele que tem contra sim 
sentença penal condenatória sem força mais de gerar a reincidência. Assim, esta circunstância judicial é favorável ao 
condenado, pois não há registro nos autos de qualquer condenação penal anterior, sem o condão de gerar a reincidência; 3º 
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Circunstância judicial - Conduta social - Não desfavorável - Revela-se por seu relacionamento no meio em que vive, família, 
amigos, trabalho. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado já que não há nos autos qualquer prova em 
sentido contrário; 4º Circunstância judicial - Personalidade do agente - Não desfavorável - É o caráter de uma pessoa humana, 
sua índole, seu temperamento. Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado, por não haver elementos seguros 
em sentido contrário; 5º Circunstância judicial - Motivos do crime - Não desfavorável - É o que moveu o agente para sua prática. 
Esta circunstância judicial não é desfavorável ao condenado por não haver elementos nos autos à justificar um agravamento da 
pena; 6º Circunstância judicial - Circunstâncias do crime - Não desfavorável - É o modo de agir do criminoso, que influenciando 
na gravidade de delito não compõe o tipo penal. Não encontro elementos fáticos a justificar um agravamento da pena; 7º 
Circunstância judicial - Consequências do crime - Não desfavorável - São os efeitos da conduta praticada. Não houve qualquer 
lesão a alguém; e 8º Circunstância judicial - Comportamento da vítima - Não desfavorável - Aqui busca-se saber se houve ou não 
uma possível provocação da vítima. Não há nos autos qualquer informação de ato da vítima que tenha contribuído positiva ou 
negativamente para a prática do delito. Deste modo, e considerando a amplitude penal das sanções previstas, fixo a pena base 
em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente na data 
do fato. - Segunda fase - Das circunstâncias atenuantes e agravantes (art. 61 a 66 do CP) Não vislumbro presente nenhuma 
circunstância agravante do art. 61 do Códido Penal, porém presente a atenuante da confissão espontânea prevista na alínea "d" 
do inciso III do art. 65 do CP. No entanto, como nesta fase não pode a pena ficar aquém do mínimo legal, a mantenho como se 
encontra. - Terceira fase - Das causas de diminuição e de aumento. E por não vislumbrar presente qualquer causa de aumento 
ou de diminuição de pena, a torno definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) 
do salário mínimo nacional vigente na data do fato. - Quarta fase - Regime inicial de cumprimento de pena (art. 33 do CP) 
Registro que, em regra, o regime fechado é reservado aos condenados à pena privativa de liberdade que supere 8 (oito) anos, o 
regime semiaberto aos condenados a penas que superem 4 (quatro) anos, mas não excedam 8 (oito) anos, e o regime aberto 
àqueles cuja pena não supere 4 (quatro) anos, embora possa o juiz fixar regime mais gravoso, mesmo fora desses limites, a 
depender das circunstâncias judiciais do art. 59, conforme autorizado pelo §3º do art. 59 do CP, assim fixo o regime inicial de 
cumprimento de pena no aberto. - Quinta fase - Da substituição da pena privativa de liberdade e do "Sursis" (art. 44 e 77 do CP) 
É possível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos, se a pena aplicada não for 
superior a 04 (quatro) anos e o crime não tiver sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a 
pena aplicada, se o crime for culposo, desde que o sentenciado não seja reincidente em crime doloso e as circunstâncias 
judiciais do art. 59 do Código Penal assim o permitam. E caso a condenação seja igual ou inferior a 01 (um) ano, a substituição 
pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; e se superior a 01 (um) ano, poderá ser substituída por uma pena 
restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos (§2º do art. 44 do CP). Nesta perspectiva, entendo cabível a 
substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação pecuniária, em valor a ser fixado na 
execução penal. Lembro também que não sendo o caso de substituir a pena aplicada por restritivas de direitos, seria possível 
que a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos fosse suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde 
que o condenado não seja reincidente em crime doloso e lhe sejam favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, 
assim como seria possível suspendê-la por 04 (quatro) a 06 (seis) anos quando a pena aplicada não supere 04 (quatro) anos em 
favor do condenado maior de 70 (setenta) anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão, tudo na forma do art. 77 
do Código Penal. Prejudicada ante a substituição já concedida. - Sexta fase - Do direito de recorrer em liberdade. E por não ser 
efeito automático da condenação o recolhimento à prisão (art. 597 do CPP), só admissível se presentes os motivos ensejadores 
da prisão preventiva previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, e desde que se trate de crime  doloso punido com pena privativa de 
liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se trate de condenado reincidente por crime doloso; ou seja caso de 
descumprimento medida protetiva de urgência em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, 
adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, e visando resguardar: a) a garantia da ordem pública (art. 312, caput do 
CPP); b) a garantia da ordem econômica (art. 312, caput do CPP); c) a conveniência da instrução criminal (art. 312, caput do 
CPP); d) a assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput do CPP); e) em caso de descumprimento de qualquer das 
obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 312, §1º do CPP); ou f) houver dúvida sobre a identidade civil 
da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la (art. 313, §1 do CPP). Por outro lado não será 
admitida a prisão preventiva, se cabível a prisão domiciliar (art. 318 e 318-A do CPP) em favor de: a) pessoa maior de 80 
(oitenta) anos; b) extremamente debilitado por motivo de doença grave; c) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa 
menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;  d) gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência; 
 e) mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; f) homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do 
filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. E também não será cabível a prisão preventiva se possível as seguintes 
medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições 
fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; b) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por 
circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas 
infrações; c) proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o 
indiciado ou acusado dela permanecer distante; d) proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja 
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução; e) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga 
quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos; f) suspensão do exercício de função pública ou de atividade 
de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais; g) 
internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos 
concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração; h) fiança, nas infrações que 
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a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de 
resistência injustificada à ordem judicial; i) monitoração eletrônica. Há também de se considerar o disposto no §3º do art. 2º da 
Lei n. 8.072/1990, pelo qual, em caso de sentença condenatória, o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em 
liberdade. Assim, e considerando a pena aplicada, o regime inicial de pena fixado e a ausência de circunstâncias judiciais 
desfavoráveis, concedo ao condenado IRANILSON BARBOSA ALVES o direito de recorrer em liberdade. DAS QUESTÕES 
PROCESSUAIS FINAIS. Esta sentença deverá ser publicada no sistema processual eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins (art. 389 do CPP), bem como deverá ser dela intimado pessoalmente o sentenciado, por mandado de oficial de 
justiça (art. 392), e intimados eletronicamente o Ministério Público autor, e a defesa do sentenciado, todos com prazo comum de 
05 (cinco) dias corridos (art. 593), observando o prazo em dobro em favor da Defensoria Pública, se presente (inciso I do art. 89 
da Lei Complementar n. 80/1994). Comunique-se ao ofendido o teor desta sentença, nos termos do §2º do art. 201 do CPP. 
Havendo recurso de qualquer das partes, intimar a parte adversa para contrarrazões, em seguida elaborar certidão quanto ao 
início e fim dos prazos de que dispunham para recorrer e quando as peças foram apresentadas, fazendo só então conclusão 
para análise dos pressupostos de admissibilidade recursal. Não havendo recursos, adotar os seguintes procedimentos: a) 
certificar o trânsito em julgado; b) lançar o nome do condenado no rol dos culpados (art. 393, II do CPP); c) oficiar o Tribunal 
Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral do condenado, para fins de suspensão dos seus direitos políticos pelo 
tempo da pena aplicada (art. 15, inciso III da Constituição da República e art. 18 da Resolução n. 113/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça); d) elaborar a Guia de Recolhimento Definitivo, na forma do art. 674 do CPP e art. 2º da Resolução n. 
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça, e proceder ao cadastramento da execução penal no Sistema Eletrônico de Execução 
Unificado - SEEU, na forma da Portaria n. 857, de 24 de abril de 2019, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins; e) 
alimentar o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0, na forma da Res n. 251/2018 do Conselho Nacional de 
Justiça; f) conferir se há valores, bens, armas, drogas, veículos ou outros objetos apreendidos e vinculados a este processo 
procedendo as suas destinações, em especial arma de fogo (art. 25 da Lei n. 10.826/2003), procedendo na forma contida na 
decisão de recebimento da denúncia e atento ao que dispõe o art. 133 do Código de Processo Penal quanto ao perdimento de 
bens; g) conferir se foram recolhidas as custas processuais e taxa judiciária, remetendo à Diretoria Financeira do TJTO os dados 
da pessoa obrigada, na forma do Provimento n. 09/2019 da Corregedoria-Geral de Justiça do Tocantins, caso não tenha sido 
aqui concedido a gratuidade processual. Defiro de ofício a gratuidade processual em favor da pessoa condenada, na forma do 
art. 1º da Lei n. 1.060/1950; h) em havendo fiança recolhida, e nos termos do art. 336 do CPP, servirá ao pagamento, ainda que 
parcial, das custas processuais, e, caso tenha sido ao condenado deferida a gratuidade processual, servirá ao pagamento da 
prestação pecuniária ou da pena de multa. Tudo cumprido, proceda-se a baixa definitiva. Filadélfia - TO com data e hora 
registradas automaticamente abaixo (Data e Hora: 15/12/2021, às 19:12). (as) Dr. Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de 
direito. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do Poder Judiciário do Estado do Tocantins e afixado uma via no placar do Fórum local. Redigido por Flavio Moreira 
de Araújo, matrícula 145945. Filadélfia - TO, com data e hora registrados abaixo (Data e Hora: 9/3/2022, às 17:02:33). (as) Dr. 
Luatom Bezerra Adelino de Lima - Juiz de Direito. 
 

FORMOSO DO ARAGUAIA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS 
Processo: 50002575020138272719 
Requerente: DANIEL DE ALMEIDA PIRES e outros.  
Finalidade: CITAÇÃO do requerido WELLINTON JUNIOR FREITAS DA SILVA, CPF n.034.672.611-59, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, nos termos da presente ação para querendo responder no prazo de 20 (vinte) dias, advertindo-o que não 
contestada à ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Advertindo que em caso de revelia, será 
nomeado curador especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente Edital, cuja 1º via será publicada em local de ampla circulação e 2ª afixada no Placard do Fórum local. Dado e Passado, 
nesta cidade e Comarca de Formoso do Araguaia, 10 de março de 2022. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que 
digitei e subscrevi. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUIZ DE DIREITO. 
 

GURUPI 
2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL (Nº 4857555) DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
Ação Penal n.º 0005260-52.2019.8.27.2722 
FINALIDADE:INTIMAÇÃO do Réu JOÃO BATISTA RIBEIRO SARAIVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, natural de 
Gurupi-TO, nascido aos 24.06.1974, filho de Raimunda Ribeiro Saraiva, RG nº 996.148 – SSP/TO, CPF nº 932.514.911-72, 
atualmente em lugar incerto e não sabido, acerca da sentença proferida nos autos em epígrafe.  RESUMO DO DISPOSITIVO: 
"JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva do Estado para CONDENAR: JOÃO BATISTA RIBEIRO SARAIVA nas 
penas previstas pelo art. 29, c/c § 4º, I; e art. 34 da Lei 9.605/98, c/c art. 69 do Código Penal.ABSOLVO JOÃO BATISTA 
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RIBEIRO SARAIVA do crime previsto pelo art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Chega-se à somatória de 02 anos de pena privativa 
de liberdade e 10 dias-multa, regime aberto".Gurupi/TO, aos 09/03/2022. Eu, Fernando Maia Fonseca, Técnico Judiciário, lavrei 
o presente e o inseri, por ordem do MM Juiz de Direito Dr. GERSON FERNANDES AZEVEDO. 
 

Central de execução fiscal 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: FABIO OLIVERIA MORAIS - CPF/CNPJ: 131.074.881-00 por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos 
Eletrônico - e-Proc – n° 0013906-27.2014.827.2722, 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). 00011344, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 824,12 (Oitocentos e vinte e quatro reais e doze centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Citese. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JOSE FERREIRA MASCARENHAS - CPF/CNPJ: 419.558.701-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 5011043- 47.2013.827.2722, 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). 125717 , cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 146,39 (cento e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos)  que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SEVERINO DANTAS DE MORAES - CPF/CNPJ: 419.558.701-87, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0022004-64.2015.827.2722, 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). 19805 , cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 225,46 (DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E QUARENTA E SEIS 
CENTAVOS )  que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito 
em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na 
forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos 
Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SIRLEY DE SOUZA CHAGAS - CPF/CNPJ: 38046962104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0007181-85.2015.827.2722, 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). 74178 , cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 105,07 (Cento e cinco reais e sete centavos )  que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SINOBILINO ARAUJO DE AMORIM - CPF/CNPJ: 13068210100, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0007166-19.2015.827.2722, 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). 49080 , cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 69,12 (Sessenta e nove reais e doze centavos )  que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: LEMES & SANTOS LTDA - CPF/CNPJ: 01455047000102, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0002754-45.2015.827.2722, 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). 1422 , cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 121,20 (Cento e vinte e um reais e vinte 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros 
Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: SANDOVAL CARDOSO SILVA - CPF/CNPJ: 47657162104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0007038-96.2015.827.2722, 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). 7030, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 243,58 (Duzentos e quarenta e três reais e cinqüenta 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 que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-
se. Cumpra-se. Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos, Fazenda 
e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: JAM MARCOS RESPLANDE DE CARVALHO - CPF/CNPJ: 
91903530130, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0012164-64.2014.827.2722, 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). 32438, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 207,17 (Duzentos e quarenta e três reais e 
dezessete 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 que assegure a atualização monetária; 
oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: GUMERCINDO ALVES GLÓRIA E OUTROS - CPF/CNPJ: 
07094469187, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0011938-59.2014.827.2722, 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). 5297, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 358,12 ( Trezentos e cinquenta e oito reais 
e doze centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando 
depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que assegure a atualização monetária; 
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oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo 
exequente. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que 
será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. Gurupi/TO 10 de março de 2022. Doutor Nassib Cleto Mamud, MM. Juiz de 
Direito da Vara dos Feitos, Fazenda e Registros Públicos desta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins. 
 

Vara especializada no combate à violência contra a mulher 

Editais 
ATA DE SORTEIO DE JURADOS DA 3ª TEMPORADA DE JÚRI DO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2022 
Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, na 
sala de audiências do Juízo da Especializada no Combate à Violência Contra a Mulher e Crimes Dolosos Contra a Vida de 
Gurupi, Estado do Tocantins, Dr. Jossanner Nery Noqueira Luna, comigo, Servidora de Secretaria Fernanda Schneider e a 
representante da Defensoria Pública, Dra. Letícia Cristina Amorim Saraiva dos Santos, e por videoconferência o representante 
do Ministério Público, Dr. Rafael Pinto Alamy e o advogado Dr. Elvi Leão Costa (OAB TO5947). Inicialmente as partes foram 
cientificadas de que o sorteio será registrado através de equipamento virtual, com gravação em tempo real por videoconferência, 
Provimento nº 075/2020, do CNJ – Conselho Nacional de Justiça. As partes concordaram com a realização do sorteio por 
videoconferência. Na sequência procedeu-se ao sorteio dos jurados e suplentes de jurados para a 3ª temporada do primeiro 
semestre do ano de 2022. O magistrado sugeriu que fosse sorteado um número maior de cédulas para a formação do corpo de 
jurados em razão da COVID 19, para evitar eventual adiamento de julgamento por falta de jurados em número suficiente. Os 
presentes concordaram com a sugestão do magistrado ficando definido que seriam sorteadas 80 (oitenta) cédulas. Assim a urna 
foi aberta pelo magistrado, sendo retiradas as cédulas uma a uma até atingir o número acordado. Foram sorteados nesta ordem, 
os seguintes jurados e suplentes: JURADOS 

1 WALTER MARINHO DA SILVA PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR 

2 FERNANDA CASTELYTA LEÃO SILVA ODONTÓLOGA 

3 ISAAC PEREIRA DA SILVA BARBOSA ESTUDANTE 

4 ROGÉRIO PEREIRA CAMPOS ESTUDANTE 

5 WILSON DE SOUSA CASTILHO BANCÁRIO 

6 MARIA HELENA DE OLIVEIRA PROFESSORA 

7 NEEMIAS BARCELOS SANTOS EMPRESÁRIO 

8 PAULO JOSÉ CARDOSO DA SILVA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

9 PAULO HENRIQUE GOMES CABRAL ESTUDANTE 

10 RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

11 RAFAEL SARAIVA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

12 BIANCA DE SOUZA MARTINS ESTUDANTE 

13 ESTEVAM BENTO DE SOUZA NETO AGENTE ADMINISTRATIVO 

14 CÍCERO DONIZETE DE OLIVEIRA JÚNIOR ESTUDANTE 

15 AÉCIO DE BRITO LACERDA ESTUDANTE 

16 BRUNA PAULA FERREIRA CABRAL ESTUDANTE 

17 CHRISTIE-ANNE DA SILVA LEÃO ESTUDANTE 

18 JANDRA MILHOMEM DE SOUZA CONTADORA 

19 ISRAEL LOPES CARDOSO ESTUDANTE 

20 ANTÔNIO LINO DE SOUSA NETO ESTUDANTE 

21 RUBENS FILHO ALVES DE SOUZA ESTUDANTE 

22 ALUIZIO GOMES DE SOUZA NETO ESTUDANTE 

23 NÁDIA GUEDES MATOS DE PAULA FARMACÊUTICA 

24 PEDRO PAULO SOARES DOS SANTOS ESTUDANTE 

25 ROGÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA ESTUDANTE 

26 WALDIRENE GOMES BATISTA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

27 JOÃO VICTOR CANGERANA ROCHA ESTUDANTE 

28 BERENICE MORAES DE OLIVEIRA ESTUDANTE 

29 WANDERSON VINÍCIUS RIBEIRO TOLEDO REPRESENTANTE COMERCIAL 

30 SIMONE FERREIRA GOMES FISCAL 

31 ANDRÉ LUÍS DE OLIVEIRA ESTUDANTE 

32 ADRIEL MIRANDA MENEZES ESTUDANTE 

33 JOSAFÁ ARAÚJO MENEZES VENDEDOR 

34 RAFAELLA BATISTA ABREU TRABALHADORA DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 
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35 MATEUS BRITO MORAIS ESTUDANTE 

36 FRANCINNI FERREIRA PEREIRA ESTUDANTE 

37 JODILENE MARTINS DA SILVA ABREU DONA DE CASA 

38 CINDY CAROLINE SIEL DIÓGENES ESTUDANTE 

39 WILLKER ALVES FEITOSA AGENTE ADMINISTRATIVO 

40 WALLAS DE SOUSA ANDRADE ENFERMEIRO 

41 STANLEY BEZERRA BANDEIRA ENGENHEIRO 

42 LEOMARA LOPES MARTINS PROFESSORA DO ENSINO MÉDIO 

43 ADAILTON MOTA JUVÊNCIO GERENTE 

44 ANDREIA DIAS FERREIRA ESTUDANTE 

45 EDIVALDO FERREIRA SANTANA LOCUTOR 

46 MÁRCIA VARGAS SOARES PEDAGOGA 

47 DULCINEIA FORTES PEREIRA EMPRESÁRIA 

48 DANILO BEZERRA MILHOMEM FISCAL 

49 POLYANA BASÍLIO SIQUEIRA LOCUTORA 

50 JACQUELINE SILVA BARBOSA ESTUDANTE 

51 PAULO ANTONINO PINHEIRO MOTA SERVIDOR PÚBLICO 

52 MISAEL MIRANDA FERREIRA ESTUDANTE 

53 HAILTON PEREIRA DE ALMEIDA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 

54 EDILARDO DA SILVA PEREIRA COMERCIÁRIO 

55 WALTERLAN LOPES MORAIS SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 

56 JOÃO VICTOR ARANTES DE ARAÚJO ESTUDANTE 

57 ANEZIA ALVES DE OLIVEIRA ESTUDANTE 

58 ALINE BARBOSA RIBEIRO DA SILVA ESTUDANTE 

59 MYSLANNE PEREIRA DE MATOS ESTUDANTE 

60 ANTÔNIO BARBOSA AGUIAR NETTO JORNALISTA 

61 HIDEANE DA GLÓRIA SANTANA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL 

62 ARNALDO CARNEIRO GUIDA ESTUDANTE 

63 JULIANA BARILLI PROFESSORA DO ENSINO SUPERIOR 

64 NILSON MOREIRA VITORINO JÚNIOR ADMINISTRADOR 

65 MOISÉS SANTANA FILHO ESTUDANTE 

SUPLENTES 

 1 CINTHYA RABELO DE SOUZA PEIXOTO ODONTÓLOGA 

2 RENE DA SILVA ANDRADE ANALISTA DE SISTEMAS 

3 MAITA AINDA NASCIMENTO MIRANDA COMERCIANTE 

4 LUANNA HENIZZ BARBOSA TEIXEIRA PEDAGOGA 

5 VERÔNICA MATOS PATEZ ESTUDANTE 

6 MARIA DAS NEVES MARINHO LEAL E CARVALHO PROFESSORA 

7 SHILLEY CRISTINA FERREIRA DO SANTO ESTUDANTE 

8 JEAN FABRÍCIO SILVA REIS GERENTE 

9 BRUNO LUIS MESSIAS DE OLIVEIRA COMERCIANTE 

10 DENIA RODRIGUES PEREIRA ESTUDANTE 

11 HELIANE LOPES GOMES SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL 

12 DORISLENE MARIA DA SILVA CONTADORA 

13 MIRIA AZEVEDO FONSECA ASSISTENTE SOCIAL 

14 NÁDIA CRISTINA SOARES MARINHO ESTUDANTE 

15 WELDER ARAÚJO BRANDÃO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO 

Feito o sorteio, as cédulas escolhidas foram depositadas em outra urna, a qual foi fechada a chave ficando em poder do MM. 
Juiz de Direito, que determinou a imediata expedição do edital e mandado de notificação dos jurados e suplentes para as 
sessões da referida temporada. Após a urna contendo as cédulas não sorteadas foi igualmente fechada, também permanecendo 
em poder do magistrado. Link para acesso à gravação: Acesso à gravação: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/c5bf5509c0b94320a0b84c80f7540f76. Nada mais havendo o MM. Juiz de Direito declarou 
encerrada, determinando que se lavrasse este termo, que eu Fernanda Schneider, Servidora de Secretaria, o digitei. Jossanner 
Nery Nogueira Luna Juiz Presidente. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5145 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022 33 

 

 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0013178-73.2020.8.27.2722    
Denunciado: WILAMY CASTROS MARTINS 
Vítima: M. A. B.G. 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor FLORIPIO ALVES DE AMARAL, E INTIMAR A VÍTIMA M. A. B. 
G., que atualmente se encontra em local incerto e não sabido da sentença: O Ministério Público e a Defesa em suas 
alegações finais orais pugnaram pela absolvição do acusado. O MM. Juiz proferiu Sentença oralmente em audiência, na qual 
absolveu o acusado WILAMY CASTROS MARTINS, conforme fundamentação constante da gravação do ato. O Ministério 
Público e a Defesa saem intimados. Ao final, o MM. Juiz determinou à serventia a intimação da vítima e do acusado sobre a 
sentença, por edital, se necessário; bem como, o arquivamento dos autos, tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo 
recursal. Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o provimento. JOSSANNER NERY 
NOGUEIRA LUNA - Juiz de Direito.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 
10 de março de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0001164-23.2021.8.27.2722 
Denunciado: SOLENI RAMOS PEREIRA 
O Doutor Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito do juízo da Especializada no Combate a Violência contra a Mulher e 
Crimes Dolosos Contra a Vida de Gurupi, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos os que o presente 
edital com prazo de quinze (15) dias virem, ou dele tiver conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais, os autos 
de Ação Penal supra, que a Justiça Pública move em desfavor de SOLENI RAMOS PEREIRA, brasileiro, união estável, 
lavrados, portador do CPF nº 017.764.191-62, nascido aos 29/10/1980, natural de Nerópolis/GO, filho de Albina Ramos 
das Virgens que atualmente se encontra em local incerto e não sabido da sentença: O Ministério Público e a Defesa em 
suas alegações finais orais pugnaram pela absolvição do acusado. O MM. Juiz proferiu Sentença oralmente em audiência, na 
qual absolveu o acusado SOLENI RAMOS PEREIRA, conforme fundamentação constante da gravação do ato. O Ministério 
Público, Defesa e vítima saíram intimados. Ao final, o MM. Juiz determinou à serventia a intimação do acusado sobre a sentença, 
por edital, se necessário; bem como, o arquivamento dos autos, tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal. 
Encerrado o presente termo, que vai assinado por mim, conforme determina o provimento. JOSSANNER NERY NOGUEIRA 
LUNA - Juiz de Direito.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 10 de março 
de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 531/2022 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 10 de março de 2022 
O EXCELENTÍSSIMO Senhor Juiz de Direito HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS desta Comarca de Ananás-TO, no uso de das 
atribuições legais e na forma da Lei, 
CONSIDERANDO o disposto no artigo 42, inciso I, alínea “n” da Lei Complementar nº 10, de 11 de janeiro de 1996, Lei Orgânica do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins, que atribui administrativamente ao juiz de direito e Diretor do Fórum, a competência para instaurar e 
presidir procedimentos disciplinares contra funcionários que lhes sejam subordinados, impondo - lhes as sanções de sua competência, bem 
como fiscalizar os serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da comarca;  
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2824/2021 - PRESIDÊNCIA/DF ANANÁS, de 22 de novembro de 2021 para FIXAR o prazo de 60 (sessenta) 
dias para conclusão e apresentação do relatório final, podendo sem caso de justificativa, ser eventualmente prorrogado; 
CONSIDERANDO a Juntada de petição de documento diverso ID 1236398 solicitando a prorrogação do prazo para a conclusão dos 
trabalhos da Comissão Disciplinar, por 60 (sessenta) dias,  haja vista o esgotamento do prazo na data vindoura de 07.03.2022,  nos termos 
do art. 179, da Lei 1818/07.  PjeCor  0000152-84.2021.2.00. 
RESOLVE 
Art. 1º - PRORROGAR o prazo,  por mais 60 (sessenta) dias, para conclusão dos trabalhos da comissão Disciplinar, instituída pela Portaria 
nº. 2824/2021, para apuração das supostas faltas funcionais no cumprimento dos atos intimatórios, em face do Oficial/Tabelião João Paulo 
Rodrigues Júnior, lotado no Cartório de Registro de Imóveis de Angico/TO.  
Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º - Encaminhe-se cópia à Egrégia Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins, dando-lhe conhecimento. 
Ananás-TO aos 10 de março de 2021. 
Publique-se. Cumpra-se. 

HERISBERTO E SILVA FURTADO CALDAS 
Juiz de Direito 
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Escrivania de família, sucessões infância e juventude, cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
O Doutor JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito respondendo pela Comarca de Itaguatins, Estado do 
Tocantins/TO. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este Juízo e Cartório 
Cível, em andamento os autos do processo nº 5000015-88.2008.8272712, para CITAR a parte Requerida - ANA DA SILVA 
NASCIMENTO ALVES, brasileira, nascida aos 20.12.1977, filha de Cícera Gomes da Silva, portadora do CPF 
n.97006386187estando atualmente em local incerto e não sabido, a ser citada por todo o conteúdo da petição inicial e, para 
querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar o pedido, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, 
nos termos dos artigos 335 e 344 do NCPC.Tudo em conformidade com petição inicial e despacho prolatado no evento 09, 
disponibilizados via sistema e-proc em www.tjto.jus.br, após inserir o nº dos autos e chave indicados acima. (Normativo nº 1/2016 
- Presidência/ASPRE). Intimada, ainda, para apresentar a Certidão de óbito da sua mãe, a senhora Cícera Gomes da Silva, bem 
como se manifestar se o terceiro requerido ANTONIO CARLOS é seu irmão e em caso afirmativo, apresentar os dados pessoais 
(CPF, nome completo, RG e endereço). Segue anexas cópias da inicial, decisão e despacho. Os autos encontram-se registrado 
em nosso sistema com o n° 5000015-88.2008.8.27.2712, podendo será cessado através do link http://eproc.tjto.jus.br, utilizando-
se a chave do processo de n° 374129706214, para devidas consultas e acompanhamento que entender necessários. Devendo o 
Sr. Oficial de Justiça certificar se no exato endereço diligenciado existe ou não uma carvoaria em funcionamento. E para que 
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou o MM. Juiz que publicasse o presente edital no 
placar do Fórum e no diário da Justiça. Itaguatins, 10 de março de 2022. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Juiz de 
Direito 
 

NATIVIDADE 
1ª escrivania cível 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
A Doutora EDSSANDRA BARBOSA DA SILVA LOURENÇO, Juíza de Direito da Comarca de Natividade, Estado do Tocantins, 
na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que pose este Juízo e 
Escrivania Cível, tramitam os autos n° 0000922-54.2018.8.27.2727 - Ação de Interdição proposta por NICOLAU  DE SALES 
DIAS, em face de GERALDO BAILON DIAS, brasileiro, solteiro, lavrador, nascido aos 16.10.1965, em Santa Rosa do Tocantins 
- TO, filho de Caetano Bailon Ferreira e Vitória de Sales Dias, residente e domiciliado na Rua André Nunes n° 55, centro, Santa 
Rosa do Tocantins - TO, em cujo feito foi decretada, por sentença,a interdição do requerido GERALDO BAILON DIAS para 
impedí-lo apenas de exercer sozinho atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, nomeando-lhe NICOLAU 
DE SALES  DIAS como seu curador para cuidar de todos os seus bens e negócios financeiros, tendo como limites da 
curatela: a) o curador, não poderá, por qualquer modo, sem autorização judicial, alienar ou onerar bens pertencentes à 
interdita; b) os valores eventualmente recebidos de entidade previdenciária deverão ser aplicados exclusivamente na saúde, 
alimentação e bem-estar do interdito, pelo que, expediu-se o presente edital que será publicado na rede mundial de 
computadores, no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e na plataforma de editais do Conselho Nacional de 
Justiça, onde permanecerá por 6(seis) meses, bem como no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo  de 10 (dez) dias, 
constando do edital os nomes do interditado e do curador, a causa da interdição, os limites da curatela e, não sendo total a 
ingterdição, os atos que o interdito poderá praticar autonomamente (artigo 755, § 3°, do CPC). Natividade, Estado do Tocantins, 
aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte (06.07.2020). Eu, Meirivany Rocha N. Costa, Servidora de Secretaria, 
digitei e conferi. 
 

PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Editais de intimações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - AUTOS:0025486-33.2014.8.27.2729 
Usucapião 
AUTOR: MARIA DOS ANJOS RANGEL - CPF: 14587242802 
AUTOR: JAIR CLEMENTE RANGEL - CPF: 27920011949 
RÉU: IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE EM PORTO NACIONAL - CNPJ: 01231224000177 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 1ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0025486-33.2014.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MARIA DOS ANJOS 
RANGEL e JAIR CLEMENTE RANGEL em desfavor de IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE EM PORTO NACIONAL, e 
que por este meio procede a INTIMAÇÃO da parte Requerida IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE EM PORTO 
NACIONAL - CNPJ: 01.231.224/0001-77, na pessoal de seu representante legal, atualmente em endereço incerto e não sabido, 
para participar da AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO designada para o dia 08/06/2022 ás 17:00 horas, por meio de 
VIDEOCONFERÊNCIA, conforme a pauta da 1ª Vara Cível de Palmas.  Fica a parte INTIMADA de que a audiência designada 
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nos presentes autos, será realizada por meio de videoconferência, cabendo ressaltar, que será utilizada a plataforma 
digital YEALINK - Serviço de  Videoconferência e Audiências Telepresenciais, disponibilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado 
do Tocantins (https://vc.tjto.jus.br/login), cujos os dados da criação da sala virtual da videoconferência, segue disponibilizado 
abaixo o link de acesso para a audiência: ID: 248 Senha: 233231 Entrar na videoconferência: 1) Usuários TJTO, por favor 
acesse: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=dOofwMz8AY4goEXRlXO/rA== 2) Usuários Convidados, por favor acesse e 
entre com a ID da conferência e senha para entrar na 
reunião: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?info=dOofwMz8AY4goEXRlXO/rA== As partes, por meio de seus respectivos 
patronos, deverão informar por petição nos autos, o correio eletrônico (e-mail), seus telefones, whatsapp, ou outro aplicativo 
similar, inclusive de suas testemunhas participantes, por meio dos quais serão realizadas as comunicações processuais 
necessárias, caso tais informações já não constem dos autos. O advogado para facilitar os trabalhos, deverá cuidar de acessar a 
audiência juntamente com seu cliente, e ainda, com suas testemunhas arroladas, de forma que uma não presencie o depoimento 
da outra, nos termos do art. 456, caput, do CPC. As partes devem estar cientes que a audiência ocorrerá pelos meios virtuais 
disponíveis, onde deverão providenciar os recursos tecnológicos necessários à realização do ato. O Poder Judiciário não 
fornecerá qualquer equipamento para a realização da audiência virtual, devendo as partes providenciarem computador com 
vídeo e microfone, internet e telefone.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS - AUTOS: 0000402-83.2021.8.27.2729 
AUTOR: CRISTIANE DALASTRA - CPF:00056052103 
RÉU: NADIR LEMES PEREIRA LIMA - CPF:50733273149 
RÉU: MAYCKEL SANDERSON LIMA ALVES - CPF:71111131104 
RÉU: MATEUS CANDIDO MORAES - CPF:04354259192 
RÉU: LORRAINE LEMES MONTE - CPF:03802694147 
RÉU: JOSE ERISVALDO LIMA MONTE - CPF:09647368372 
RÉU: JD CELULARES LTDA - CNPJ:26085041000111 
RÉU: F & C ATACADO E VAREJO EIRELI - CNPJ:07179538000154 
RÉU: CLODOALDO DIAS BARBOSA - CPF:55633889134 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0000402-83.2021.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum Cível, proposta 
por CRISTIANE DALASTRA em desfavor de NADIR LEMES PEREIRA LIMA, MAYCKEL SANDERSON LIMA ALVES, MATEUS 
CANDIDO MORAES, LORRAINE LEMES MONTE, JOSE ERISVALDO LIMA MONTE, JD CELULARES LTDA, F & C ATACADO 
E VAREJO EIRELI e CLODOALDO DIAS BARBOSA, e que por este meio procede a CITAÇÃO das partes Requeridas NADIR 
LEMES PEREIRA LIMA, CPF: 50733273149, MAYCKEL SANDERSON LIMA ALVES, CPF: 71111131104, CPF: 04354259192, 
LORRAINE LEMES MONTE, CPF: 03802694147, CPF: 09647368372, JD CELULARES LTDA, CNPJ: 26085041000111, F & C 
ATACADO E VAREJO EIRELI, CNPJ: 07179538000154 na pessoal de seu representante legal e CLODOALDO DIAS 
BARBOSA, CPF: 55633889134, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem 
como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no Despacho do 
evento 117.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
  
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS:0039360-80.2017.8.27.2729 
Monitória 
AUTOR: EXPRESSO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:05565297000156 
RÉU: SUPER MIX COM DE ALIM LTDA - ME - CNPJ:27319611000153 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juizo da 6ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0039360-80.2017.8.27.2729, Classe: Monitória, proposta por EXPRESSO DISTRIBUIDORA 
DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de SUPER MIX COM DE ALIM LTDA - ME, e que por este meio procede a CITAÇÃO da 
parte Requerida SUPER MIX COM DE ALIM LTDA - ME, CNPJ: 27319611000153, atualmente em endereço incerto e não 
sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena 
de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado 
Curador Especial, conforme determinado no Despacho do evento 70.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS - AUTOS: 0014348-59.2020.8.27.2729 
Usucapião 
AUTOR: MARIA DE JESUS VIEIRA COELHO - CPF:84094966153 
RÉU: VANDA MATIAS DE CASTRO - RG: 842767 
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FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 3ª Vara Civel de 
Palmas/TO, tramita o processo de nº 0014348-59.2020.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por MARIA DE JESUS VIEIRA 
COELHO em desfavor de VANDA MATIAS DE CASTRO, e que por este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida VANDA 
MATIAS DE CASTRO, RG:842767 atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, 
bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no 
Despacho do evento 71.SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora. 
 

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 00102301120188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: ILMAR PEREIRA LEITE 
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) ILMAR PEREIRA LEITE, brasileiro, união estável, ajudante de pedreiro, natural de Floriano-TO, nascido 
aos 04/04/1984, portador do RG nº 649169SESP/PC/TO, filho de Valdeci Leite e Alderona Pereira Leite?, 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 0010230-11.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "2. FUNDAMENTAÇÃO: As condições de 
procedibilidade e os pressupostos processuais, pautados pelas garantias constitucionais, foram devidamente respeitados. O 
processo está regular. Nenhuma nulidade foi sequer arguida pelas partes. Assim, passo a análise do mérito. A materialidade do 
delito de receptação restou comprovada diante do que segue: Auto de Prisão em Flagrante  (IP, evento 01); Laudo Pericial de 
Constatação de Furto de Energia Elétrica n. 1365/2018 (evento 28, LAUDO/2, do IP); Depoimentos prestados em juízo; 
Interrogatório. A autoria e a responsabilidade penal estão comprovadas pelos mesmos fundamentos acima. Emerge do conjunto 
probatório que o réu tinha uma residência simples e alega ter requerido à Energisa o ligamento da energia, porém, a empresa 
permaneceu silente em virtude da localização. Ocorre que, conforme a narrativa do próprio acusado, ele estava precisando de 
energia em sua casa e fez a ligação direta, utilizando por um período aproximado de vinte e cinco dias, quando os vizinhos 
identificaram e realizaram a denúncia, momento em que foi constatado pela polícia. Conforme averiguado no Laudo Pericial de 
Constatação de Furto de Energia Elétrica n. 1365/2018 (evento 28, LAUDO/2, do IP): [...] A residência do réu tratava-se de área 
irregular, pertencente à área pública, ou seja, não havia relógio medidor e, consequentemente, não era possível aferir o uso, não 
restando dúvida acerca da materialidade. Restou evidente também que o réu tinha pleno conhecimento sobre a conduta ilícita 
que praticava, pois decidiu realizar a ligação da energia, por conta própria, mesmo depois das negativas da empresa, incorrendo 
na prática criminosa. Soma-se a isto o réu realizou uma gambiarra em más condições, com instalação completamente irregular, 
com uso de fios enterrados de forma precária, colocando em risco eminente tanto o usuário como qualquer outra pessoa que se 
aproximasse do local. Não acolho a tese defensiva de aplicação do princípio da insignificância. Os tribunais superiores firmaram 
o entendimento de que, para ser reconhecida a insignificância, devem ser preenchidos os seguintes requisitos: a) mínima 
ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; d) 
inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, o réu é reincidente em crime contra o patrimônio, conforme Processo de 
Execução Penal n. 0003211-51.2018.8.27.2729, motivo pelo qual incabível o reconhecimento da insignificância. Assim já se 
posicionou o Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins: [...] Quanto à tese defensiva de estado de necessidade, também não 
prosperará. O artigo 24, caput, do CP, dispõe que "Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se". A excludente de ilicitude tem como requisitos a situação de necessidade e o fato 
necessitado. Dentro deste último, inclui-se a inevitabilidade do perigo por outro modo e a proporcionalidade, que estão ausentes. 
Tanto o réu quanto a testemunha afirmaram que a situação da área é precária, ou seja, o réu tinha pleno conhecimento das 
condições do local. Logo, não identifiquei nenhuma conduta positiva do acusado em relação à resolução do problema que 
justificasse a prática do crime. Sabe-se, por exemplo, que há geradores a base de combustível que poderiam suprir eventuais 
necessidades, afastando a ideia de que o "gato" era o único meio de evitar o dano. Na dosimetria da pena, reconheço a 
agravante da reincidência, disposta no artigo 61, I, do CP, em virtude da condenação transitada em julgado por fato anterior, 
conforme Processo de Execução Penal n.  0003211-51.2018.8.27.2729. Lado outro, tendo em vista que o réu contribuiu com a 
prestação jurisdicional, aplico a atenuante da confissão espontânea, do artigo 65, III, alínea "d", do CP. 3. DISPOSITIVO: Ante o 
exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Ilmar Pereira Leite como incurso nas penas do artigo 155, caput, §3º do 
Código Penal. Passo à dosagem da pena, conforme artigos 59 e 68 do Código Penal. 1º FASE: DAS CIRCUNSTÂNCIAS 
JUDICIAIS: a) a culpabilidade, analisada como grau de reprovação da conduta, não foge à normalidade; b) o réu não possui 
maus antecedentes; c) a conduta social deve ser considerada favorável ao réu à míngua de provas em sentido contrário; d) a 
personalidade também deve ser considerada favorável ao réu, à míngua de prova técnica a demonstrar que o mesmo seja 
voltado para a prática delitiva; e) a motivação é normal à espécie; f) as circunstâncias 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, 
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considerando o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa. 2ª FASE: AGRAVANTES E ATENUANTES: Reconheço a agravante da reincidência, do artigo 61, I, do CP, com base 
nos autos n. 0003211-51.2018.8.27.2729 , e agravo a pena em 1/6. Por também reconhecer a atenuante da confissão 
espontânea, elencada no artigo 65, III, alínea "d", do CP, compenso-a com a agravante supracitada. Nesta fase, mantenho a 
pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 3ª FASE: CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO: Não há causas 
de aumento ou diminuição. Fixo a pena definitiva de Ilmar Pereira Leite em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cujo 
valor arbitro no mínimo legal. Considerando a reincidência do réu, inobstante o quantum aplicado, estipulo o regime inicial 
semiaberto para o início do cumprimento da pena. Apesar dele ser reincidente, entendo que é aplicável a substituição da pena 
privativa de liberdade pela restritiva de direitos, pois se mostra medida suficiente para cumprir com as finalidades da pena, tanto 
no sentido retributivo quanto preventivo. Assim, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, pois atende 
aos requisitos do artigo 44 e seu § 2º, do CP, sendo: a) comparecimento mensal à CEPEMA; e b) prestação de serviços à 
comunidade, de forma compatível com seu ofício. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdadeb [...]". LUIZ ZILMAR DOS 
SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 10/03/2022. Eu, DOMINIQUE FALCÃO MARTINS, 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 0026735-72.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, 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) JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, união estável, nascido 
aos 17/04/1990, natural de João Lisboa/MA, inscrito no CPF nº 042.484.521-03, portador do RG nº 1125662 SSP/TO, filho de 
Antônia Rodrigues da Silva, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00267357220218272729, 
pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA:"Consta do inquérito policial em epígrafe que no dia 16/02/2020, durante a 
madrugada, na Quadra 27, Rua NS 24, Lote 09, Loteamento Nova Flamboyant, nesta Capital, o denunciado, Jefferson Rodrigues 
da Silva, voluntariamente e consciente da ilicitude de seus atos, subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante 
rompimento de obstáculo, um televisor de 55”, marca TCL, em prejuízo da vítima Amanda Patricia Ferreira, bem como, no dia 
18/02/2020, o denunciado Antônio Douglas Ramos da Silva em companhia de Jefferson, subtraíram para si, no setor Taquari, 
conjunto 12, lote 27, um botijão de gás, pertencente a Francisco da Silva Sousa. Na madrugada do dia 16/02/2020, Jefferson 
invadiu a residência de Amanda, arrombou a janela, adentrou no imóvel e subtraiu uma televisão. No dia 18/02/20, pela manhã, 
ambos os denunciados invadiram a residência de Francisco e subtraíram o botijão de gás. Em data posterior, dia 19/02/2020, 
policiais militares estavam em patrulhamento quando abordaram Jefferson Rodrigues, que confessou ter subtraído a televisão da 
vítima Amanda em 16/02/20, bem como, no dia 18/02/2020 ter furtado o botijão de gás, em companhia do seu amigo Antônio 
Douglas Ramos da Silva. O denunciado Antônio afirmou em interrogatório que ajudou Jefferson a furtar o botijão de gás e que, 
após o crime, o vendeu. Na residência do acusado Jefferson foram localizados diversos objetos furtados, inclusive a Televisão. 
(Laudo Pericial nº 1060/2020, evento 1) Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA 
como incurso nas penas do crime tipificado no artigo 155, § 1º e § 4°, inciso I, e 155, caput, e ANTÔNIO DOUGLAS RAMOS DA 
SILVA no artigo 155, caput, todos Código Penal; requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do 
denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, designando-se a seguir dia e hora para audiência de 
instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo o feito até final decisão 
condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal. Requer, ainda, seja fixado em sentença valor 
mínimo reparatório em favor das vítimas, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Palmas/TO, 21 de 
julho de 2021. Diego Nardo - Promotor de Justiça." DESPACHO: "Remeto o processo a Secrim para cumprir as providencias 
previstas no Manual de Procedimentos Penais do Estado do Tocantins,  mais especificamente, item 10.4,1 com o objetivo de 
localizar JEFFERSON RODRIGUES DA SILVA. Não sendo encontrado outro endereço do acusado, determino  seja citado por 
meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas/TO, 14 de fevereiro 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, 10/03/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES 
MENDES, digitei e subscrevo. 
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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 00207604020198272729 
Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: DAMILSON DA SILVA SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito LUIZ ZILMAR DOS SANTOS PIRES, do Juizo da 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas 
atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, 
INTIMA o acusado(a) DAMILSON DA SILVA SOUSA, brasileiro, união estável, ajudante, nascido aos 23/11/1995, natural de 
Gonçalves Dias/MA, portador do RG nº 1.317.115 SSP/TO (2ª via), inscrito no CP nº 064.746.031-94, filho de Francisco das 
Chagas do Nascimento Sousa e Raimunda Pereira Cândido da Silva?, 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 0020760-40.2019.8.27.2729, 
cujo resumo/teor segue transcrito: "1-RELATÓRIO. O Ministério Público denunciou  DAMÍLSON DA SILVA SOUSA, brasileiro, 
união estável, ajudante, nascido em 23 de novembro de 1995, natural de Gonçalves Dias-MA, filho de Francisco das Chagas do 
Nascimento Sousa e Raimunda Pereira Cândido da Silva, portador do RG nº 1.317.115 SSP/TO (2ª via), inscrito no CPF sob o nº 
064.746.031-941, com base nos seguintes fatos: Consta dos Autos de Inquérito Policial que na noite do dia 15 de dezembro de 
2017, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua 14, Quadra 45, Lote 23, Jardim Laila, nesta Urbe, o denunciado, 
agindo voluntariamente e com total consciência da ilicitude de seus atos, mediante rompimento de obstáculo e escalada, 
subtraíram para si 03 aparelhos telefônicos celulares, e a importância de R$ 20,00 em espécie (conforme Boletim de Ocorrência, 
declarações da vítima, e confissão anexados ao evento 1 dos Autos de IP); em prejuízo da vítima Keila Marques de 
Souza. Exsurge dos autos investigatórios que na data, horário e local acima descritos, após o denunciado perceber que o imóvel 
da vítima se encontrava desprovida de vigilância, decidiu adentrá-lo com o escopo de praticar furto. Ato contínuo, visando 
concretizar seu intento criminoso, o inculpado escalou o muro que guarnece o imóvel e, já na área da residência, arrombou uma 
das janelas da casa, conseguindo assim adentrá-la. No interior da moradia da vítima, o denunciado passou a procurar por 
objetos que lhe interessava furtar, ocasião em que subtraiu três telefones celulares e a importância de R$ 20,00 em espécie. Na 
posse das reses furtivas, o inculpado empreendeu fuga. Logo em seguida, ao retornar à sua residência e perceber que haviam 
invadido o local, a vítima procurou a DEPOL e registrou ocorrência. A Autoridade Policial empreendeu diligências com o escopo 
de identificar a autoria delitiva, bem como localizar as reses, obtendo êxito pouco tempo depois. Extrai-se do feito que o 
denunciado foi identificado e localizado. Ao ser interrogado, confessou a autoria delitiva, bem como informou que havia vendido 
um dos aparelhos de telefone celular (Samsung, modelo J5), ao nacional Rômulo José Silva de Sousa, com quem o aparelho 
telefônico em questão fora apreendido e adotados os procedimentos de praxe. Destarte, materialidade e autoria delitivas 
encontram-se devidamente demonstradas pelo Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial de Escalada e Arrombamento, bem 
como pela confissão e demais provas coligidas aos Autos de IP. Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
TOCANTINS, por seu órgão de execução, denuncia DAMÍLSON DA SILVA SOUSA, já devidamente qualificados, como incursos 
nas penas do crime tipificado no artigo 155, § 4º, incisos I e II, do Código Penal brasileiro. Requer seja a presente autuada e 
recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa escrita no prazo de 10 (dez) dias, em seguida proceda-
se à designação de dia e hora para audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se nesta, as testemunhas abaixo 
arroladas, prosseguindo o feito até final decisão condenatória, nos termos do artigo 394 e seguintes do Código de Processo 
Penal brasileiro. Requer, também, seja fixado em sentença valor mínimo reparatório para a vítima, nos termos do art. 387, inciso 
IV, do Código de Processo Penal, devendo o legal aquela ser intimada para acompanhar os termos do feito, inclusive devendo 
constar do mandado de intimação a advertência para que, se quiser, forneça ao processo os comprovantes de gastos e demais 
prejuízos derivados da conduta ilícita ora em comento, nos termos do art. 201, do CPP. A denúncia foi oferecida em 
16/05/2019 e recebida no mesmo dia  (evento 4). O acusado foi citado e apresentou resposta por meio de advogado constituído 
(evento 26). Na decisão do evento 29,  o recebimento da denúncia foi ratificado. Considerando a necessidade de manutenção do 
isolamento social para evitar a disseminação da Covid 19, o processo foi suspenso de 04/12/2020 até  15/01/2021 (eventos 99 e 
108). Durante a instrução passou a vigorar a Lei nº 13.964/2019, que estabeleceu a possibilidade de celebração do acordo de 
não persecução penal, porém houve recurso do órgão ministerial de primeiro e segundo graus (evento 140). O advogado 
renunciou ao mandato (evento 138) e o acusado não constituiu novo defensor, apesar de intimado, passando a ser assistido pela 
Defensoria Pública lo (evento 142). Na audiência de instrução, realizada em 09/12/2021, foram ouvidas as seguintes 
pessoas: KEILA MARQUES DE SOUZA, RONES DE OLIVEIRA LINO e FERNANDO RIBEIRO DE SOUSA, bem assim o 
acusado (evento 171). Em alegações finais orais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado  pelo crime 
previsto no art. 155, § 4º, inciso I e II, do Código Penal. A defesa, também de forma oral, pediu o que segue: preliminarmente o 
reconhecimento da iliticitude das provas, pois foram produzidas mediante tortura do acusado, por isso deve ser absolvido. 
Subsidiariamente, pediu a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento das circunstâncias favoráveis, como a atenuante 
da confissão e do furto privilegiado, bem como o direito de recorrer em liberdade. 3. DISPOSITIVO. Diante do exposto, julgo 
procedente a denúncia para condenar o acusado  DAMILSON DA SILVA SOUSA nas sanções do art. 155, § 2º e § 4º, incisos I e 
II, do Código Penal. Passo à dosagem da pena. 1ª fase – Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal): o acusado agiu com 
culpabilidade normal para o tipo; não registra maus antecedentes3; sua personalidade e conduta social devem ser consideradas 
normais, pois não foram suficientemente avaliadas; o motivo, as circunstâncias e as consequências da infração não prejudicam o 
acusado, pois são inerentes a fatos desta natureza; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do ato 
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criminoso, mas isso não afetará a graduação da pena. Pena-base: considerando que incidiu em duas qualificadoras do crime, 
aplico a pena-base acima do mínimo, ou seja, em 2 anos e 4 meses de reclusão. 2ª fase. Atenuantes: o acusado confessou a 
autoria, por isso sua pena será atenuada em 4 meses, passando para 2 anos de reclusão. Agravantes: não há. 3ª Fase. Causas 
de aumento de pena: não há; Causas de diminuição de pena: presente a causa de diminuição prevista no § 2º do art. 155 do 
Código Penal, por isso a pena será diminuída em 1/3.  Pena definitiva: Fica estabelecida a pena definitiva em 1 ano e 4 meses 
de reclusão. Multa: Fixo proporcionalmente a multa em 7 dias-multa, cujo valor unitário arbitro no mínimo legal. Regime inicial: 
diante da quantidade de pena aplicada, determino que seja cumprida inicialmente em regime  aberto. O local será definido pelo 
juízo da execução. Suspensão condicional da pena: não cabível, pois  é preferível a substituição. Substituição: nos termos do art. 
44 do Código Penal, haverá substituição da pena pelas seguintes restritivas de direito: a) prestação de serviços à comunidade, 
na forma a ser definida na execução; b) prestação pecuniária no valor de R$ 300,00 em favor da vítima, podendo o pagamento 
ser fracionado, a critério do juízo da execução. Esclareço que ambas as medidas são adequadas ao caso em comento, para que 
o acusado seja levado a refletir sobre seus comportamentos por meio do trabalho e se sensibilize com a situação da vítima, que 
sofreu prejuízos materiais, pois parte de sua casa foi destruída. Recurso: concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, 
diante da incompatibilidade da prisão com a quantidade de pena aplicada e com a  substituição realizada. Os direitos políticos do 
acusado ficarão suspensos durante o cumprimento da pena. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, com 
fundamento no art. 6º, inciso I, da Lei estadual nº 1.286/2001. Valor mínimo da reparação do dano: dada a imprecisão dos 
informes da vítima em relação a seu prejuízo, deixo de aplicar a pena reparatória, registrando, porém, que ela poderá ser 
razoavelmente satisfeita com a prestação pecuniária definida acima. Ficam intimados os representantes das partes por meio do 
sistema e-Proc/TJTO. Remeto o processo à SECRIM para intimar o acusado e a vítima e acompanhar o eventual trânsito em 
julgado desta sentença. Palmas, 19 de dezembro de 2021. RAFAEL GONÇALVES DE PAULA - Juiz de Direito." Palmas, aos 
10/03/2022. Eu, NAYNA GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00008242920198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: CLEITON ROQUE DOS REIS ASSIS- CNPJ/CPF nº 52783405172, 
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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00012472320188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EMIDIA DE SOUSA PEREIRA- CNPJ/CPF nº 03302943180: INTIMADO: 
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00024946820208272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MICHAEL JAMES COLLERAN - CNPJ/CPF nº 73067083172, 
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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00095266120198272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: WALDI ASSIS RIBEIRO DA SILVA- CNPJ/CPF nº 59880112172, 
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 
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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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00133148820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o sócio coobrigado: MARCIA ADRIANA BENOSSE OLIVEIRA - CNPJ/CPF nº 
55746861120, e o sócio coobrigado: VALDECY SOUZA DE OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 26528169187 :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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00133148820168272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: OLIVEIRA E BENOSSE LTDA - ME- CNPJ/CPF nº 07786838000100: 
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho 
– Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00176864620178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, fica o executado: ARAGUAIA SERVIÇOS LTDA- CNPJ/CPF nº 24857112000121: 
INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, 
Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho 
– Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00172335120178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: UNITRAN SERVICOS COM. E REPRESENTACAO LTDA- CNPJ/CPF nº 
04677318000162: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00171442820178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: MODELO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA- 
CNPJ/CPF nº 09528785000144: INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos 
Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 
2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00012472320188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: EMIDIA DE SOUSA PEREIRA- CNPJ/CPF nº 03302943180: INTIMADO: 
para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner Ferreira Marinho, Escrivão 
Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5145 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2022 41 

 

 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00171442820178272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o sócio coobrigado: MAYANA DIAS OLIVEIRA REIS- CNPJ/CPF nº 00107470101, 
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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da 
Comarca de Palmas, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00289607020188272729, que lhe move 
A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, fica o executado: LOUZIMAR JUVENCIO BISPO - CNPJ/CPF nº 49562142191, 
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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas 
(DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00247417720198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, fica o executado: TIM CELULAR S.A - CNPJ/CPF nº 04206050000180, 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, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – 
Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas 
(DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00326568020198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, fica o executado: RENATA FERREIRA OLIVEIRA PANTOJA - CNPJ/CPF nº 00439655129, 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, 10 de março de 2022. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas 
(DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00498985220198272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
MUNICIPAL, fica o executado: HIGOR TADEU SANTANA ARAUJO - CNPJ/CPF nº 05354490111, 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, 10 de março de 2022. (AS) 
Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Por Ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de Palmas 
(DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), da Comarca de Palmas, 
na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 00214541420168272729, que lhe move A FAZENDA PÚBLICA 
ESTADUAL, fica o executado: G.T.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA- CNPJ/CPF nº 10808868000176: e o sócio coobrigado: DINA 

JACINTO RIOS, CNPJ/CPF nº 49106740120,e o sócio coobrigado: MARCELO SAMYR SANTOS GOMES, CNPJ/CPF nº 
70637806115, INTIMADO: para, opor o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição dos  embargos Eu_____ Wagner 
Ferreira Marinho, Escrivão Judicial, o digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner 
Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do executado: PAULO ELI TOLDO, CPF/CNPJ: 44125704015, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-
Proc – 00017267920198272729, 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) 20180011344, inscrita em: 06/03/2017, referente ao 
IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 2.303,49 (Dois Mil e Trezentos e Três 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, 10 de março 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: JOAO PAULO FREITAS PIRES DE MOURA, CPF/CNPJ: 03934970117, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00025751720208272729, 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) 20190036607, inscrita 
em: 03/10/2019, referente ao MUL-MAMB; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 5.797,76 
(Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Sete Reais e Setenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial 
de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 10 de março 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 sócio-coobrigado SANDRO LUIS DE SOUZA SIMOES, CPF/CNPJ: 815.397.384-34,  e 
RENATA SACCHI DE MENEZES SIMOES, CPF/CNPJ: 036.417.484-61, ,por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00211017120168272729que 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). 20160005264, inscrita em 06/01/2016 referente à ISS, 
20160005265 inscrita em 06/01/2016 referente à TLF, 20160005266 inscrita em 06/01/2016 referente à TLS;cujo valor até a 
data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 17.360,98 (Dezessete Mil e Trezentos e Sessenta Reais e Noventa 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, 10 de março 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: CARRETAS DOIS IRMAOS LTDA, CPF/CNPJ: 16.615.687/0001-00, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00207477520188272729, 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). 20180001442, inscrita 
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em 24/08/2017, referente à MUL-POST - MULTA - INFRACAO DE POSTURAS- AUTO DE INFRAÇÃO: 004278; 20180001443, 
inscrita em 22/07/2016, referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de  R$ 3.762,33 
(Três Mil e Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 10 de março 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 sócio-coobrigado ADRIANO CÉSAR VITORINO DE MENDONÇA, CPF/CNPJ: 
978.905.961-20,  e CLERISTON MARQUES FARIAS, CPF/CNPJ: 700.741.821-02, por estar atualmente em lugar incerto e não 
sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 
00205355420188272729 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). 20180001078, inscrita em 25/03/2015, referente à TLF - 
TX LIC; 20180001079, inscrita em 22/07/2016, referente à TLS - TX LIC; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era R$ 3.847,04 (Três Mil e Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Quatro Centavos), que deverá ser acrescido dos 
juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março 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 sócio-coobrigado ALYNE MAGALHAES TEIXEIRA LEAL, CPF/CNPJ: 995.609.921-
04,  e JANSER PEREIRA LEAL, CPF/CNPJ: 807.878.781-20, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que 
tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00192502620188272729 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). 20180000537, inscrita em 24/08/2017, referente à ISS-NLDMS-P; 20180000538, inscrita 
em 24/08/2017, referente à ISS-DMS; 20180000539, inscrita em 31/01/2018, referente à ISS-NFSE; 20180000540, inscrita 
em 06/03/2017, referente à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era R$ 16.167,65 (Dezesseis 
Mil e Cento e Sessenta e Sete 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, 10 de março 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 G.T.P. INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CPF/CNPJ: 10.808.868/0001-76, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00177661520148272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, 
para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida, indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº(S). C-128/2014, inscrita em 
23/01/2014, referente ao ICMS PARCELADO ; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
35.830,99(trinta e cinco mil oitocentos e trinta reais e noventa e nove centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa 
de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento 
oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou 
indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de 
Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções 
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Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por 
determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março 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 sócio-coobrigado JOSE CARLOS DRUGOVICH JUNIOR, CPF/CNPJ: 358.288.469-49, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc – 00174396520178272729que 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). 20170013445, inscritas 
em 05/02/2014, referentes à TLF, 20170013448, inscritas em 05/02/2014, referentes à TLS, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 677,62 (Seiscentos e Setenta e Sete 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, 10 de março 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 sócio-coobrigado MARTINHO DE ABREU PINHEIRO, CPF/CNPJ: 466.897.021-20, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00173824720178272729 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). 20170013392, inscritas em 
05/02/2014, referentes à TLF, 20170013393, inscritas em 05/02/2014, referentes à TLS; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 846,23 (Oitocentos e Quarenta e Seis 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 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, 10 de março 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 GELO SIM COMÉRCIO VAREJISTA LTDA, CPF/CNPJ: 13.184.704/0001-
03, bem como do sócio coobrigado: JOSE RICARDO GOUVEIA, CPF/CNPJ: 017.977.086-19, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc 
– 00173610820168272729, 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). 20160001790, inscrita em 25/03/2015, referente ao 
TLF; 20160001791, inscrita em 25/03/2015, referente ao TLS;cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 2.065,56 (Dois Mil e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, 
multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em 
estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a 
penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do 
Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de 
Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e 
assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março 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 
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forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio-coobrigado ROBERTO SOUZA ALVES, CPF/CNPJ: 244.146.115-04, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc – 00168316720178272729que 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). 20170014815, inscritas em 
05/02/2014, referentes à TLF, 20170014816, inscritas em 25/03/2015, referentes à TLF; cujo valor até a data do ajuizamento 
do referido feito executivo é de R$ 1.040,05 (Um Mil e Quarenta Reais 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, 10 de março 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: ESPÓLIO DE SEBASTIANA PIMENTEL RODRIGUES, CPF/CNPJ: 
01071356127, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50000429320038272729, 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). 20200002341, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV, 20200002343, inscrita em: 04/01/2019, referente ao 
IPTU REV, 20200002344, inscrita em: 22/07/2016, referente ao IPTU, 20200002345, inscrita em: 24/01/2020, referente ao 
IPTU, 20200002346, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito 
executivo era de R$ 2.447,55 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), que deverá 
ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março 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: OSVALDO NUNES BARROS, CPF/CNPJ: 94436177149, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00454361820208272729, 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). 20200019134, inscrita em: 
04/11/2020, referente ao ISS-CO; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.784,77 (Dois Mil e 
Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e 
encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civi l, 
fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em 
caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. 
Palmas – TO, 10 de março 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: DALVENIRA ALVES DE LIMA, CPF/CNPJ: 28278615268, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00454231920208272729, 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). 20200002297, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU, 20200002298, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.844,77 (Dois Mil e Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Setenta e Sete 
Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
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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, 10 de março 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: RAIMUNDA DE SOUSA LIMA, CPF/CNPJ: 25531964315, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00453850720208272729, 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). 20200019109, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao ISS-CO, 20200019110, inscrita em: 24/01/2020, referente ao IPTU, 20200019112, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU, 20200019113, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 6.210,61 (Seis Mil e Duzentos e Dez Reais e Sessenta e Um Centavos), que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 10 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Portarias 
PORTARIA N.º03 /2022 
O Juiz Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito, da Vara Criminal da comarca de Pedro Afonso – TO, no uso de suas 
atribuições legais e, CONSIDERANDO a necessidade de revogar a Portaria 01/2021 que designou a primeira Temporada do Júri 
do ano de 2022. RESOLVE adotar as providências a seguir elencadas: Art. 1º. Revogo a Portaria 01/2021 de 16.12.2021 e todos 
os seus dispositivos. PUBLIQUE-SE NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. JUNTE-SE CÓPIA NO PROCESSO SEI N° 21.0.000023415-7. 
COMUNIQUE-SE a Corregedoria Geral de Justiça. DADO E PASSADO nesta comarca de Pedro Afonso – TO, aos dez dias do 
mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (10.03.2022). Juiz M.Lamenha de Siqueira. 
 

PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00034407920218272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência          
Vítima: RITA MARCIA PEREIRA DE MORAIS 
Requerido: ROMERIO LEANDRO HIGINO DE MOURA  
O Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº00034407920218272737, em que figura como vítima S, brasileira, 
solteiro(a), natural de Monte do Carmo/TO, nascido aos 25/02/1992, filha de Maria do Bonfim Pereira Reis e Albisno Bispo de 
Morais,reside edmunda aires , Ipiranga ,Monte do Carmo/TO e o requerido ROMERIO LEANDRO HIGINO DE MOURA, 
brasileiro, solteiro, nascido aos 11/08/1989, inscrito no  CPF sob o  n°036.682.861-40,filha de Elzi Bonifacio de Moura e João 
Higino de Moura, reside na RUA C, 00 - em frente a cada da professora Heloísa ,vila nova,Monte do Carmo/TO e, para que 
chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, intimados do teor em síntese 
da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III da CF), 
segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no ambiente doméstico e 
familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério Público, acolho 
parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da Lei 
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11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à ROMERIO LEANDRO 
HIGINO DE MOURA 1º) Proibição de aproximação das vítimas, RITA MARCIA PEREIRA DE MORAIS e MARCIA PEREIRA DE 
MORAIS, fixando o limite mínimo de distância em 500 (quinhentos) metros, entre estas e ROMERIO LEANDRO HIGINO DE 
MOURA;2º) Proibição de ROMERIO LEANDRO HIGINO DE MOURA de se comunicar com as vítimas RITA MARCIA PEREIRA 
DE MORAIS e MARIA PEREIRA DE MORAIS, por qualquer meio de comunicação.3) visita da filha menor LAURA MORAIS DE 
MOURA, apenas com auxílio de terceira pessoa de confiança da genitora da infante.No tocante ao pedido de suspensão de 
visitas aos dependentes menores de idade e alimentos provisórios, a lei 11.340/2006 autoriza, nos incisos IV e V porém não há 
nos autos elementos que possibilitam uma análise equânime desse pleito, pelo que entendo dever  ser apresentado  no Juízo da 
Família oportunamente.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação. Ficam as partes advertidas de que 
as presentes medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser 
proferida em face do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, 
salvo se, previamente, a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para 
tanto, caso não possua condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento 
criminal correlato a estas medidas, o prazo de duração será de seis meses.Deverão as vítimas serem alertadas quanto ao prazo 
destas medidas, sendo que ao final do prazo, deverão informar se há interesse/necessidade na renovação.No ato de intimação 
do agressor, cite-o para que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que pretende 
produzir (artigo 335, CPC). Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos 
alegados pela requerente.Agressor e da vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à 
disposição para o patrocínio de suas defesas, caso seja procurada.No cumprimento do mandado, o Oficial deverá explicar ao 
requerido de que ele terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não cumprimento 
das medidas impostas acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a sua prisão preventiva.Intimem-se.  
Comuniquem-se.Porto Nacional - TO, data certificada no sistema.Serve a presente decisão com mandado.  DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 10 de Março de 2022. Eu,LUCAS LOPES COELHO 
VIANNA  , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA RODRIGUES. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MEDIDA PROTETVA COM PRAZO DE 30 DIAS 
AUTOS Nº 00025651220218272737 
Ação: Medida Protetiva de Urgência          
Vítima: JESSICA HELEM DA COSTA 
Requerido: FERNANDO MORAES DOS SANTOS 
O Dra. Umbelina Lopes Pereira Rodrigues, MM. Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, e, em especial a vítima e requerido, que por este Juízo e Escrivania da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, 
tramitam os autos de Medida Protetiva de Urgência nº 00025651220218272737, em que figura como vítima S, brasileira, 
solteiro(a), natural de Itaituba/PA, nascido aos 21/12/1990, filha de Ivanilde Nonata da Costa ,reside Loteamento Laguna I , QD 
09 , Rua 04 , Lote 14 ,distrito de luzimangues, Porto Nacional/TO, e o requerido FERNANDO MORAES DOS SANTOS, 
brasileiro, solteiro,natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido aos 28/01/1985, inscrito no  CPF sob o  n°013.907.881-99,filha de 
Francisca Moraes dos Santos, reside no Loteamento Laguna I,QD 09, Rua 04 , Lote 14, distrito de luzimangues, Porto 
Nacional/TO,e, para que chegue ao conhecimento da vítima e do requerido, expediu-se o presente Edital ficando, assim, 
intimados do teor em síntese da decisão que segue: Ante o exposto, obedecendo aos princípios da dignidade da pessoa 
humana (art. 1º, III da CF), segurança (art. 5º, caput da CF), assistência à família (art. 226, § 8º da CF) e proteção à mulher no 
ambiente doméstico e familiar, conforme disciplina do art. 1º da Lei 11.340/06, e em consonância com o parecer do Ministério 
Público, acolho parcialmente os pedidos da ofendida, com fundamento no artigo, 22, inciso II e III, “a” e artigo 23, inciso II e IV da 
Lei 11.340/2006, para o fim de determinar a aplicação das seguintes medidas protetivas de urgência à FERNANDO MORAES 
DOS SANTOS: 1º) Afastamento imediato do requerido do lar, domicílio, ou local de convivência com a vítima;2º) O 
requerido não poderá se aproximar da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo, de 200 (duzentos) 
metros;3º) Proibição do requerido de manter qualquer contato com a vítima, seus familiares e testemunhas;4º) Proibição 
do requerido de frequentar e de se aproximar da residência da vítima, a fim de preservar-lhe a integridade física e 
psicológica.A presente decisão deverá servir como mandado de intimação.Ficam as partes advertidas de que as presentes 
medidas permanecerão em vigor até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória que venha a ser proferida em face 
do requerido, ou mesmo de sentença absolutória, ocasião em que elas serão automaticamente cessadas, salvo se, previamente, 
a vítima demonstre que a situação de risco ainda persiste, devendo procurar a Defensoria Pública para tanto, caso não possua 
condições financeiras de contratar advogado.No mais, na hipótese de não ser instaurado procedimento criminal correlato a estas 
medidas, o prazo de duração será de seis meses.Deverá a vítima ser alertada quanto ao prazo destas medidas, sendo que ao 
final do prazo, deverá informar se há interesse/necessidade na renovação.Deverão, ainda, as partes serem advertidas de que 
questões relacionadas a guarda/visita de filhos, bens, dissolução de união estável/divórcio, etc, deverão ser discutidas por meio 
de requerimento próprio através de advogado ou Defensor Público na vara de família.No ato de intimação do agressor cite-o para 
que, caso queira, ofereça defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando as provas que pretende produzir (artigo 335, CPC). 
Não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos pelo requerido, como verdadeiros, os fatos alegados pela 
requerente.Agressor e vítima deverão ser esclarecidos que a Defensoria Pública deste Estado está à disposição para o 
patrocínio de suas defesas, caso seja procurada.No cumprimento do mandado o Oficial deverá explicar ao requerido de que ele 
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terá a oportunidade de apresentar sua defesa. Também deve alertá-lo de que, no caso de não cumprimento das medidas 
impostas acima, poderá ser decretada, no caso de requerimento, a sua prisão preventiva.Por fim, considerando as circunstâncias 
dos fatos narrados, durante o cumprimento da medida protetiva, o Senhor Oficial de Justiça deverá efetivamente acompanhar a 
retirada do agressor do lar. Esclareço, ainda, que o oficial de Justiça poderá solicitar apoio da polícia militar para o devido 
cumprimento do mandado caso seja necessário.Intimem-se.  Comuniquem-se.Porto Nacional – TO, 12.04.2021 Serve a 
presente decisão com mandado.  DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, 10 de 
Março de 2022. Eu,LUCAS LOPES COELHO VIANNA  , estagiário, lavrei e subscrevi.UMBELINA LOPES PEREIRA 
RODRIGUES. 
 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00105580920218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: DIVINO JOSÉ ANDRÉ 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00105580920218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) DIVINO JOSÉ ANDRÉ, brasileiro, solteiro, vigia, 
nascido aos 08/11/1973, na cidade de Inhumas/GO, filho de José Sebastião André e Maria Aparecida Fernandes André, 
inserido no RG° 259.924 SSP/TO, CPF n° 777.211.101-06, residente na Rua Buriti, Qd. 05, Lt. 17, Setor Jardins, Porto 
Nacional/TO,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de 
defesa prévia e exceções, podendo argüir preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 
00105580920218272737,que a Justiça Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) 
denunciado(s) como incurso(s) no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e aplicando-se as disposições dos artigos 
5º, 7º, II e V, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será 
nomeado Defensor Público. E, como não foi encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, 
a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver (em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores 
termos do processo, a que deverá(ão) comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente 
Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 09 de março de 2022. Eu Lucas 
Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00082950420218272737 
Ação: AÇÃO PENAL  
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: THAUBLES GUIDA COUTINHO SANTOS 
A Dra.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues , MM Juiza de Direito da 2ª Vara Criminal e Execuções Penais, Comarca de Porto 
Nacional, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele tiverem 
conhecimento, que neste Juízo corre em seus trâmites legais os Autos de Ação Pena 00082950420218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) THAUBLES GUIDA COUTINHO SANTOS, brasileiro, 
união estável, ajudante geral, nascido aos 12/04/1993, filho de Maria Helena Guida Coutinho Santos,CPF 040.195.321-17, 
residente na Rua 13, Qd. 30, Laguna I, Distrito de Luzimangues, Porto Nacional/TO/,que fica(m) CITADO(S) para, no prazo 
de 15 (quinze) dias, responder(em) à acusação, por escrito, consistente de defesa prévia e exceções, podendo argüir 
preliminares e invocar todas as razões de defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 
produzir e arrolar testemunhas, nos termos da denúncia extraída dos autos de Ação 00082950420218272737,que a Justiça 
Pública, como autora, move contra o(s) mesmo(s), e na qual se acha(m) denunciado(s) como incurso(s) no artigo 129, § 
9º do Código Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições dos artigos 5º, 7º, I, e 41, todos da Lei 11.340/06.Devendo 
constituir advogado para promover sua defesa, não apresentando, será nomeado Defensor Público. E, como não foi 
encontrado(s) para ser (em) citado(s) pessoalmente, fica(m) citado(s) pelo presente, a fim de ser (em) interrogado(s) e se ver 
(em) processar, promover (em) sua(s) defesa(s) e ser (em) notificado(s) dos ulteriores termos do processo, a que deverá(ão) 
comparecer, sob pena de revelia. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Porto Nacional, Estado do Tocantins, ao 09 de março de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e 
subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juiza de Direito. 
 

Central de execuções ficais 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de LUCELI NUNES DE SENA, CNPJ/CPF nº 
96173122120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0009379-74.2020.8.27.2737 - Chave: 811611430020, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 3.159,39 (três mil cento e cinquenta e nove reais e trinta 
e nove centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de MARIA FERNANDES LIMA, CNPJ/CPF nº 
89914325149, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0007805-84.2018.8.27.2737 - Chave: 986366943918, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, fica(m) também INTIMADO(S) para que tome ciência da penhora realizada via Sistema BACENJUD, recaída 
sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 110,66 (cento e dez reais e sessenta e seis 
centavos), para, caso queira, no prazo de 30 (trinta) dias para,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
6.830/80. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que 
será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal 
nº 0006942-60.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de LARA TEODORO DE 
MORAIS, CNPJ/CPF nº 00860361144, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. 
sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se.. Eu _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino 
por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0005796-81.2020.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de MANOEL RODRIGUES NETO, 
CNPJ/CPF nº 08864292187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
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necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0006407-05.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NILVAN DE OLIVEIRA, 
CNPJ/CPF nº 21332940153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004892-32.2018.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de NERI TERESINHA DENES, 
CNPJ/CPF nº 91050677153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da r. sentença 
proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a obrigação pelo 
pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos artigos 924, inciso II, 
e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente à(s) CDA(s) que 
acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as liberações necessárias, 
observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser expedido(s) conforme 
requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser expedido em favor da parte 
executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu cancelamento, cuja averbação 
ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. Ante o princípio da causalidade 
e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento das custas processuais, 
inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários advocatícios já fixados. 
Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-se as baixas 
necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se inserida na 
data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 15 (QUINZE) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por esta Central de Execuções Fiscais da Comarca de Porto Nacional-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 
0004966-52.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de FRANCISCO DA SILVA 
COUTINHO, CNPJ/CPF nº 01109675186, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada para tomar ciência do inteiro teor da 
r. sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: ANTE O EXPOSTO, estando satisfeita a 
obrigação pelo pagamento, HOMOLOGO O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA EXEQUENTE, com fulcro nos 
artigos 924, inciso II, e 925 ambos do Novo Código de Processo Civil, o que faço para julgar extinta a obrigação referente 
à(s) CDA(s) que acompanha(m) a presente inicial. Havendo constrição judicial de bens ou valores, providenciem-se as 
liberações necessárias, observando-se no caso de penhora via SISBAJUD que o(s) respectivo(s) alvará(s) deverá(ão) ser 
expedido(s) conforme requerido pela Exequente, e, no caso de ausência de requerimento da Fazenda Pública, deverá ser 
expedido em favor da parte executada. Caso a constrição recaia sobre bem imóvel, oficie-se ao CRI determinando o seu 
cancelamento, cuja averbação ficará condicionada ao prévio recolhimento dos respectivos emolumentos pela parte interessada. 
Ante o princípio da causalidade e considerando que o executado deu causa ao ajuizamento da ação, condeno-o ao pagamento 
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das custas processuais, inclusive finais, salvo o eventual deferimento dos benefícios da justiça gratuita, além dos honorários 
advocatícios já fixados. Havendo renúncia ao prazo recursal, ou decorrido in albis, certifique-se o trânsito em julgado, procedam-
se as baixas necessárias, adotem-se as providências com relação às custas finais e arquivem-se os autos. Sentença válida se 
inserida na data da assinatura eletrônica. Intime-se e cumpra-se. Eu _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei e 
assino por determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara criminal 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO ÀS PARTES  
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
Autos: 0003174-54.2019.8.27.2740 - Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Réu: MAURILIO GREDSON SOUZA GAMA     
Vítima: MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS NEVES 
SENTENÇA: - O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra MAURILIO GREDSON DE SOUSA GAMA, pela prática dos 
delitos previstos nos artigos 129, § 9º e artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06. Os fatos foram 
cometidos contra a vítima Maria Aparecida Ribeiro das Neves. A denúncia foi recebida. O acusado foi citado e apresentou 
resposta à acusação através da Defensoria. Durante a instrução processual ouviram-se as testemunhas Viviane Moura de 
Azevedo Ribeiro e Lívia Rafaela Almeida de Vasconcelos. A vítima não foi localizada para ser intimada e por isso não foi ouvida, 
sendo assim, homologo o pedido de dispensa de sua oitiva. O acusado mesmo intimado deixou de comparecer, razão pela qual 
decreto-lhe a revelia com fundamento no art. 367 do Código de Processo Penal. O Ministério Público apresentou suas alegações 
finais através de memoriais orais manifestando-se pela condenação do acusado no que concerne ao crime de ameaça, frisou 
que a prova testemunhal apontou a ocorrência de ameaças de morte caso findasse relação. Por fim, no que tange ao crime de 
lesão corporal sustentou a ausência do laudo e falta da materialidade para pedir a absolvição do Réu. A Defesa apresentou as 
alegações finais através de memoriais orais reiterando a manifestação do Ministério Público quanto ao crime de lesão corporal. 
Em relação à ameaça destacou a ausência de provas e requereu a absolvição do acusado destacando que não houve especial 
fim de intimidar. É o relatório. Fundamento e decido. Os fatos atribuídos ao acusado foram praticados no âmbito doméstico e 
naquela ocasião em detrimento de sua companheira, o que justifica a tramitação do processo sob a égide da Lei nº 
11.340/06. Em resumo noticia a denúncia que o implicado no dia 2 de maio de 2019, no imóvel residencial situado na Rua Bela 
Vista, nº 725, Alto da Boa Vista I, Tocantinópolis, com propósito de impingir sofrimento físico, psicológico e moral a mulher e 
prevalecendo-se de relação íntima de afinidade, embora pretérito, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua companheira 
Maria Aparecida Ribeiro das Neves, causando lesões corporais. Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo e lugar, o 
acusado, com propósito de impingir sofrimento físico, psicológico e moral a mulher e prevalecendo-se de relação íntima de 
afinidade, embora pretérito, teria ameaçado por palavras, gestos e outros meios simbólicos, de causar mal injusto e grave à 
vítima Maria Aparecida Ribeiro das Neves. Segundo se apurou, nas circunstancias acima mencionadas, o acusado e vítima 
tiveram um namoro por cerca de um ano, e que durante essa relação o acusado sempre teria sido agressivo e violento, deixando 
várias lesões na vítima, como fratura do nariz, cortes profundos e hematomas, segundo reportado por ela em sede policial, sendo 
certo que a ofendida contou que nunca antes fez denúncia contra o Réu por receio da reação dele. Relatou a ofendida em sede 
policial ainda que acusado é usuário de entorpecentes e que, por qualquer motivo, a agredia fisicamente, o que fez com que ela 
findasse o namoro, o que, entretanto, nunca foi aceito pelo Réu. Assim foi que, após o término do namoro, o acusado passou a 
ameaçar Maria Aparecida Ribeiro das Neves de morte, por não aceitar o fim do relacionamento. Não bastasse, o acusado 
passou a perseguir a vítima na rua, no trabalho, em casa, ameaçando de matá-la se ela não voltasse a namorar com o mesmo, 
como ocorreu na noite dos fatos ora narrados. A vítima contou, por fim, que, em outras ocasiões o acusado teria desferido chutes 
e já teria pegou uma faca para furá-la. No caso dos autos estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 
sendo a demanda instruída regularmente com a garantia ao acusado de todas as oportunidades defensivas, situação que 
concretiza em toda sua extensão o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF). Não há questões prejudiciais a serem 
enfrentadas, razão pela qual analiso o mérito da ação penal. Cumpre destacar que em sede de alegações finais o órgão 
Ministerial pleiteou a absolvição do acusado, ante a fragilidade das provas produzidas em juízo, relativamente ao delito de lesão 
corporal. Nessa senda, tenho que assiste razão à acusação, cujo entendimento é compartilhado pela Defensoria Pública. Da 
análise dos autos verifico que não restaram reunidas provas suficientes para a condenação do acusado.  A vítima não foi ouvida 
judicialmente e o réu foi revel, além disso a ofendida não compareceu ao IML. A testemunha de acusação VIVIANE MOURA DE 
AZEVEDO RIBEIRO afirmou judicialmente que a vítima disse que o acusado não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçava 
de morte, que a declarante acompanhou a ofendida em sede policial, que a vítima não foi fazer o exame de corpo de delito, que 
o acusado teria desferido um chute na perna da vítima, que não se recorda se a vítima estava lesionada no dia em que 
compareceu à Delegacia de Polícia, que não sabe informar em qual hospital a vítima procurou atendimento para tratar das 
lesões. A testemunha de acusação LÍVIA RAFAELA ALMEIDA DE VASCONCELOS afirmou que foram várias situações 
envolvendo o acusado e vítima, que a relação era muito conturbada e eles sempre reatavam, que desconhece o hospital no qual 
a vítima teria procurado atendimento. Não há dúvidas a respeito da ausência de prova da materialidade, pois ambas as 
testemunhas nada souberam informar com segurança a respeito da existência das lesões noticiadas pela vítima, a qual deixou 
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de comparecer para produção do laudo de exame de corpo de delito. Além do crime de lesão corporal atribui-se ao acusado a 
prática da de ameaça prevista no art. 147 do Código Penal, o qual dispõe: Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou 
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave. Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. O 
delito de ameaça verbal é crime formal e que não deixa vestígios materiais, sendo prescindível a produção de qualquer resultado 
material efetivo e podendo ser aferido pela prova oral constante na palavra da vítima. Julio Fabbrini Mirabete leciona que "Deve 
ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art. 147 do CP, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras 
que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima." (in Código 
Penal Comentado, 5ª Edição, Atlas, p. 1160). Através das provas dos autos não é possível extrair se o acusado realmente teria 
praticado a conduta delitiva que lhe é imputada na denúncia atinente ao crime de ameaça. Por tratar-se a ameaça de crime 
formal, que se configura com a promessa de causar mal injusto e grave, não importa para sua caracterização que o agente tinha 
ou não a intenção de consumar o mal prometido, mas sim se a ofendida sentiu-se amedrontada com a possibilidade. Desse 
modo, a avaliação do delito de ameaça se faz sob o ponto de vista da ofendida e não sob a ótica das testemunhas. A palavra da 
vítima em crimes de violência doméstica tem grande relevância, mormente quando confirmada por outros elementos como 
declarações de testemunhas, sendo que no caso dos autos a ofendia não foi localizada e por isso deixou se ser ouvida 
judicialmente e como ressaltado em linhas anteriores deixo de comparecer até mesmo em sede policial. Através da análise do 
conjunto probatório não é possível extrair se a vítima sentiu-se realmente intimidada pelas ameaças que teria recebido, além 
disso, não é possível analisar se ela teve ou não retirada sua paz de espírito ou abalada sua tranquilidade e a sensação de 
segurança e liberdade, tanto que nunca sequer requereu medida protetiva apesar dos inúmeros conflitos e manutenção da 
relação. Há dúvida razoável nesse aspecto. Como cediço, a prova é a base da sentença. Não sendo ela clara e robusta, mas, ao 
contrário, eivada de incertezas, restará prejudicado o decreto condenatório. Para um processo penal justo, a Constituição 
Federal arvorou o princípio do in dubio pro reo como vetor axiológico para a solução de casos de non liquet. De tal sorte, se há 
dúvida acerca da acusação que é feita, impõe-se a aplicação do referido princípio, com a consequente absolvição. Com efeito, o 
suporte probatório coligido aos autos é precário, tendo em vista que na instrução processual não houve a demonstração de êxito 
na materialidade delitiva do crime descritos na proemial acusatória atinente à ameaça. Nessa senda, devo pontuar que a 
provável condenação do acusado pela ameaça seria baseada exclusivamente na oitiva de testemunhas que não podem relevar 
no lugar na vítima o mal injusto e grave sede policial que ela possa ter sido acometida. De outra banda, mas no mesmo 
sentido, a sentença penal se fundamentaria em prova produzida sem contraditório e ampla defesa, uma afronta ao que preceitua 
o Código de Processo Penal em seu artigo 155. Nesse sentido, Aury Lopes Júnior leciona que “Ninguém pode ser condenado a 
partir de meros indícios, senão que a presunção de inocência exige prova robusta para um decreto condenatório.” (Direito 
Processual Penal. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 553). Todos os elementos informativos colhidos na fase investigativa e 
provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes para apontar com segurança a existência do crime de 
ameaça. Destarte, a absolvição do acusado é medida impositiva, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 
Penal. Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a 
pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado MAURILIO GREDSON DE SOUSA GAMA, pela prática dos 
crimes previstos nos artigos 129, § 9º e 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Intimem-se e após o trânsito 
em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se o dispositivo da sentença no DJe tendo em vista que a vítima não 
foi localizada. Cumpra-se." HELDER CARVALHO LISBOA  - JUIZ DE DIREITO. Tocantinpolis/TO, 14/02/2022. 
 
NTIMAÇÃO ÀS PARTES 
Ficam as partes abaixo identificadas, intimadas dos atos processuais abaixo relacionados: 
Autos: 0000522-64.2019.8.27.2740 - Ação Penal 
Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO 
Réu: JOÃO PAULO MONTEIRO SILVA 
Vítima: IVANILDE ALVES ARAÚJO 
SENTENÇA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JOÃO PAULO MONTEIRO SILVA como incurso no art. 129, § 
9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Os fatos foram cometidos contra a vítima Ivanilde Alves Araújo. A denúncia foi 
recebida. O acusado foi citado e apresentou resposta à acusação através da Defensoria. Durante a instrução processual 
constatou-se que a vítima IVANILDE ALVES ARAÚJO não foi localizada, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no evento 
89, razão pela qual o Ministério Público requereu sua dispensa, o que resta deferido nesta ocasião porque não houve objeção da 
Defesa. Na mesma oportunidade foram ouvidas pelo sistema de videoconferência as testemunhas de acusação CARLOS 
ROBERTO AMARAL COELHO e KATIANA MARTINS DE QUEIROZ. Ao final o acusado foi interrogado. O Ministério Público 
apresentou suas alegações finais através de memoriais orais manifestando-se pela desclassificação da imputação inicial do 
crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato e a consequente condenação do acusado nesse aspecto. Por 
sua vez a Defesa apresentou suas alegações finais através de memoriais orais manifestando-se pela absolvição do Réu, frisou 
as disposições do art. 155 do Código de Processo Penal e ao final requereu a absolvição do acusado. É o relatório. Fundamento 
e decido. Os fatos atribuídos ao acusado foram praticados no âmbito doméstico e naquela ocasião em detrimento da 
companheira do Réu, o que justifica a tramitação do processo sob a égide da Lei nº 11.340/06. Em resumo noticia a denúncia 
que no dia 8 de novembro de 2018, por volta das 17h45min, na Rua Bernardo Sayão, Centro, Palmeiras do Tocantins/TO, o 
acusado JOÃO PAULO MONTEIRO SILVA, prevalecendo-se de relação íntima de afinidade, ofendeu a integridade corporal e a 
saúde de sua companheira Ivanilde Alves Araújo. Segundo restou apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, o Réu e a 
vítima estavam na frente da residência ingerindo bebida alcoólica na companhia da vizinha Katiana Martins de Queiroz. Assim, 
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em um dado momento, o acusado teria saído para dar uma volta na rua e quando retornou, já embriagado, ingressou no imóvel e 
gritou para que a vítima entrasse também. Assim, o acusado aguardou até que a sua companheira entrasse em casa, e ao fazê-
lo, teria puxado-a pelos seus cabelos e enquanto ela tentava se defender, o Réu deu-lhe uma rasteira, derrubando-a no chão e 
desferindo-lhe um soco no olho esquerdo. A vizinha Katiana Martins de Queiroz, ao observar o ocorrido acionou a Polícia, 
que logo compareceu ao local, quando então o acusado foi detido em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia. No 
caso dos autos estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, sendo a demanda instruída regularmente 
com a garantia ao acusado de todas as oportunidades defensivas, situação que concretiza em toda sua extensão o contraditório 
e a ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF). Não há questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual analiso o mérito da 
ação penal. Cumpre destacar que em sede de alegações finais o órgão Ministerial pleiteou a desclassificação para a 
contravenção de vias de fato e destacou a ausência de laudo. A prova oral judicializada demonstrou que a testemunha CARLOS 
ROBERTO AMARAL COELHO não se recordou dos fatos. A testemunha KATIANA MARTINS DE QUEIROZ afirmou que não 
acionou a PM no dia dos fatos, disse que o acusado quis agredi-la, que o conflito ocorreu no interior do imóvel, que não viu a 
briga, que a vítima disse ter sido agredida pelo acusado, que não se recorda de ter sido ouvida em sede policial, que o acusado 
deu um soco na cara da vítima e a chamou para entrar, que escutou a vítima gritar, que vítima e acusado moravam juntos em 
união estável, que o murro que o acusado desferiu na vítima foi fora da residência, debaixo do pé de manga, e foi presenciado 
pela declarante, que viu a lesão no rosto da vítima, que em seguida houve outro conflito, mas esse foi no interior do imóvel. Ao 
ser interrogado JOÃO PAULO MONTEIRO SILVA falou que morou com a vítima em união estável pelo prazo de cinco a seis 
meses, que já foi preso e atualmente encontra-se custodiado em Porto Franco por furto, que os fatos relativos à violência 
doméstica ocorrem em Palmeiras do Tocantins, que encontrou a vítima e Katiane ingerindo bebidas alcoólicas, que não gosta de 
Katiane e a odeia, já tendo inclusive a mandado ir embora de sua residência, que Katiane entrou na discussão, que Ivanilde ficou 
zangada por ter sido mandada embora, que não agrediu a vítima, que mantém contato com a vítima, que Ivanilde reside em 
Araguaína no bairro São João, que foi preso porque Katiane ligou para polícia dizendo que queria matar a vítima, que foi 
algemado, mas não reagiu, que não reconhece como verdadeiras as declarações em sede policial prestadas pelas testemunhas, 
que estava embriagado no dia dos fatos, que discutiu com Katiane, que não se recorda do interrogatório em sede policial, que 
sempre foi azunhado  pela vítima, que nunca aconteceu da vítima ser resgatada pelo telhado. Em se tratando de crimes 
envolvendo violência doméstica contra a mulher a palavra da vítima em Juízo é de suma importância para comprovar a autoria 
dos crimes que a envolvem. Entretanto, a ofendida não foi localizada e por isso não foi ouvida. Na hipótese, principalmente 
diante do contexto retratado, há uma animosidade entre a testemunha Katiana Martins de Queiroz e o acusado. A testemunha 
declarou em Juízo que o acusado quis agredi-la, por sua vez o Réu disse que não gosta de Katiana e a odeia, almepm disso, 
ainda discitiu com ela no dia dos fatos. Assim, a única prova relevante repousa justamente nessa situação - a palavra da 
testemunha Katiana Martins de Queiroz - sobretudo porque a testemunha Carlos Roberto Amaral Coelho não se recordou de 
nada e não foram arroladas mais pessoas. Cumpre ressaltar que estará configurada a infração penal prevista no artigo 21 da 
LCP quando a ameaça à integridade física da vítima não resultar lesões corporais. Assim, atos como empurrão, socos ou tapas, 
que não causem lesão corporal são exemplos condutas que constituem vias de fato. Importante destacar que a testemunha 
Katiana Martins de Queiroz afirma ter visto a lesão na vítima e o momento do soco, por sua vez o acusado negou em Juízo 
qualquer agressão. Não houve mais provas independentes produzidas judicialmente que pudessem legitimar a fala da referida 
testemunha, isso porque o acusado declarou a existência de animosidade com ela e mesmo que Katiana Martins de Queiroz 
nada tenha mencionado disse que o acusado tentou agredi-la. Em suma, não ficou bem delineada a materialidade delitiva e não 
havendo nos autos qualquer prova que pudesse corroborar a teste da acusação a absolvição é medida que se impõe. Através da 
análise do conjunto probatório não é possível extrair se a vítima foi realmente atingida por soco que pudesse caracterizar lesão 
corporal ou até mesmo vias de fato. Há dúvida razoável nesse aspecto. Como cediço, a prova é a base da sentença. Não sendo 
ela clara e robusta, mas, ao contrário, eivada de incertezas, restará prejudicado o decreto condenatório. Para um processo penal 
justo, a Constituição Federal arvorou o princípio do in dubio pro reo como vetor axiológico para a solução de casos de non liquet. 
De tal sorte, se há dúvida acerca da acusação que é feita impõe-se a aplicação do referido princípio com a consequente 
absolvição. Com efeito, o suporte probatório coligido aos autos é precário, tendo em vista que na instrução processual não houve 
a demonstração de êxito na materialidade delitiva do crime descrito na proemial acusatória atinente à lesão corporal e até 
mesmo quanto à configuração da contravenção penal de vias de fato. Nessa senda, devo pontuar que a provável condenação do 
acusado seria baseada exclusivamente na oitiva de uma única testemunha e justamente a mesma que o acusado declarou haver 
sentimento de animosidade. De outra banda, mas no mesmo sentido, eventual sentença penal condenatória se fundamentaria 
em outras provas produzidas sem contraditório e ampla defesa, numa afronta ao que preceitua o Código de Processo Penal em 
seu artigo 155. Nesse sentido, Aury Lopes Júnior leciona que “Ninguém pode ser condenado a partir de meros indícios, senão 
que a presunção de inocência exige prova robusta para um decreto condenatório.” (Direito Processual Penal. 17. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2020, p. 553). Todos os elementos informativos colhidos durante a instrução processual não são suficientes para 
apontar com segurança a existência de crime na ocasião dos fatos. Destarte, a absolvição do acusado é medida impositiva nos 
termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Diante do exposto, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do 
Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o acusado JOÃO PAULO 
MONTEIRO SILVA das penas do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06. Intimem-se e 
após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se o dispositivo da sentença no DJe tendo em vista que a vítima não 
foi localizada. Cumpra-se. HELDER CARVALHO LISBOA - JUIZ DE DIREITO. Tocantinópolis/TO, 15/02/2022. 
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XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DA ACUSADA 
 PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0002693-51.2020.8.27.2742 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
ACUSADA: SARA PEREIRA DOS SANTOS 
Excelentíssimo Senhor Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Xambioá/TO, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiver, expedido 
nos autos supra, em que figura como acusada Sara  Pereira dos  Santos.FICA pelo presente EDITAL a CITAÇÃO da acusada: 
SARA PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, nascida aos 10.12.1991, filha de Francisco 
Rodrigues dos Santos e de Luzinete Pereira dos Santos, incurso nas sanções art. 155,caput, doCódigo Penal e denunciado em 
27/05/2020.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADA pelo Edital, para responder a denúncia, por 
escrito no prazo de 15(quinze) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para 
responder à acusação  que lhe é feita, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, Ressalte-se que em sua defesa a acusada 
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário. Advirta-se a acusada que 
a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído. Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, 
desde já nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar a defesa do acusada, conforme cota MP e decisão 
transcrita:“cota MP: Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação por edital 
da acusada com o prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias 
seguintes(Art. 361 c/c art. 396-A do CPP).B-Outrossim, em caso de não comparecimento voluntário, requer a suspensão do 
processo e, por consequência, do prazo prescricional em relação a acusada (Art. 366, caput, do CPP), caso não seja 
apresentada defesa escrita,determinando a produção antecipada das provas consideradas urgentes.Xambioá/TO, data e hora do 
protocolo. ANDRÉ HENRIQUE OLIVEIRA LEITE Promotor de Justiça.”Decisão:..(..)A denunciada SARA PEREIRA DOS 
SANTOS não fora encontrada para citação,conforme se infere no evento 20. Instado o Ministério Público requereu a citação da 
acusada via edital (evento 24). Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de dados disponíveis não 
foi encontrado outro endereço da ré. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que se proceda a citação da acusada 
via edital. Cumpra-se. Xambioa- Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza. Aos 04/11/2021.” “E para que chegue ao conhecimento 
de todos e ninguém alegue ignorância, mando  expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar 
do Fórum local.Vara Criminal de Xambioá, aos 08(oito) dias do mês de Março  do ano de Dois Mil e vinte e dois (08.03.2022) 
Eu,_,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária, que o digitei. (a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Dire ito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DO   ACUSADO 
 PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0002657-09.2020.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: LEONARDO ARAÚJO DE BESSA? 
Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Xambioá/TO, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiver, expedido nos autos 
supra, em que figura como acusado:Leonardo Araújo de Bessa?.FICA pelo presente EDITAL a CITAÇÃO do acusado: 
LEONARDO ARAÚJO DE BESSA?, brasileiro, natural de Xambioá/TO, nascido aos 17.01.1995, filho de Ilton Batista de Bessa e 
de Mara Rejane Silveira Araújo de Bessa, portador do RG nº 1.116.469 SSP/TO, inscrito no CPF nº 049.917.501-80, incurso  nas 
sanções  no ?art. 129, § 9º, do Código Penal? , com as implicações da ? Lei nº  11.340/200 e denunciado em 14/05/2020. Assim, 
por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADO pelo Edital, para responder a denúncia, por escrito no prazo de 
15(quinze) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para responder à acusação  que 
lhe é feita, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, Ressalte-se que em sua defesa a acusada poderá arguir preliminares e 
alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar 
testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário.Advirta-se a acusada que a defesa prévia 
deverá ser apresentada por advogado constituído.Caso não seja apresentada defesa no prazo estipulado, desde já 
nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar a defesa do acusada,  conforme cota MP e decisão transcrita:“cota 
MP: Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer: (A) seja determinada a citação por edital da acusado 
com o prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias seguintes (Art. 361 c/c 
art. 396-A do CPP).B- Outrossim, em caso de não comparecimento voluntário, requer a suspensão do processo e, por 
consequência, do prazo prescricional em relação ao acusado (Art.366,caput,doCPP),caso não seja apresentada defesa 
escrita,determinando a produção antecipada das provas consideradas urgentes.Xambioá/TO,data e hora do protocolo. ANDRÉ 
HENRIQUE OLIVEIRA LEITE Promotor de Justiça.”Decisão:..(...).O denunciado LEONARDO ARAÚJO DE BESSA não fora 
encontrado para citação, conforme se infere no evento 22. Instado o Ministério Público requereu a citação do acusado via edital 
(evento 26). Assiste razão ao Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de dados disponíveis não foi encontrado outro 
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endereço do réu. Neste passo, defiro a cota ministerial e determino que se proceda a citação do acusado via edital. Cumpra-
se.Xambioá- Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza. Aos  12/11/2021.”  “E para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém alegue ignorância, mando  expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum 
local.Vara Criminal de Xambioá, aos 08(oito) dias do mês de Março  do ano de Dois Mil e vinte e dois(08.03.2022) 
Eu,__,Clinéia Costa de Sousa Neves, Técnica Judiciária, que o digitei. (a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de 
Direito.” 
 
EDITAL DE CITAÇÃO DA ACUSADA 
 PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal - Procedimento Sumário Nº 0002690-96.2020.8.27.2742/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: SARA PEREIRA DOS SANTOS 
Excelentíssimo Senhor Dr.Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito da Comarca de Xambioá/TO, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei, etc...Faz Saber, a todos do presente Edital de Citação virem ou dele conhecimento tiver, expedido nos autos 
supra, em que figura como acusada Sara  Pereira dos Santos.FICA pelo presente EDITAL a CITAÇÃO da acusada:SARA 
PEREIRA DOS SANTOS, brasileira, natural de São Geraldo do Araguaia/PA, nascida aos 10.12.1991, filha de Francisco 
Rodrigues dos Santos e de Luzinete Pereira dos Santos,  incurso  nas sanções  art. 155, § 1º, do Código Penal e denunciado em 
27/05/2020.Assim, por se encontrar em lugar incerto e não sabido, fica CITADA pelo Edital, para responder a denúncia, por 
escrito no prazo de 15(quinze) dias, nos termos dos artigos 361 e 363, § 1º, do Código de Processo Penal, para 
responder à acusação  que lhe é feita, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, Ressalte-se que em sua defesa a acusada 
poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 
pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo a sua intimação, quando necessário. Advirta-se a acusada 
que a defesa prévia deverá ser apresentada por advogado constituído. Caso não seja apresentada defesa no prazo 
estipulado, desde já nomeio o Defensor Público da Comarca para patrocinar a defesa do acusada,  conforme cota MP e 
decisão transcrita:“cota MP: Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Tocantins requer: (a) seja determinada a citação 
por edital da acusada com o prazo de 15 (quinze) dias, oportunizando-lhe a apresentação de defesa escrita nos 10 (dez) dias 
seguintes (Art.361 c/c art. 396-A do CPP)...Xambioá/TO, data e hora do protocolo.ANDRÉ HENRIQUE OLIVEIRA LEITE 
Promotor de Justiça.”Decisão:..(...) A denunciada SARA PEREIRA DOS SANTOS não fora encontrada para citação, conforme se 
infere no evento 17. Instado o Ministério Público requereu a citação da acusada via edital (evento 21). Assiste razão ao 
Parquet tendo em vista que em consulta aos bancos de dados disponíveis não foi encontrado outro endereço da ré.Neste 
passo,defiro a cota ministerial e determino que se proceda a citação da acusada via edital. Cumpra-se.Xambioa- Dr. 
Frederico Paiva Bandeira de Souza. Aos 04/11/2021.”“E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue 
ignorância, mando  expedir o presente Edital que será publicado na forma da Lei e afixado no Placar do Fórum local.Vara 
Criminal de Xambioá, aos 08(oito) dias do mês de Março  do ano de Dois Mil e vinte e dois (08.03.2022) Eu,__,Clinéia Costa 
de Sousa Neves, Técnica Judiciária,que o digitei. (a) Dr. Frederico Paiva Bandeira de Souza, Juiz de Direito.” 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
PALMAS 

2ª Vara Civel 
  
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0048233-98.2019.8.27.2729/TO 
AUTOR: MARIA SUELI GOMES DA SILVA 
RÉU: ALCILENE GOMES CARNEIRO 

              EDITAL Nº 4213668 
              EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
 

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito da 2ª Vara Civel de Palmas/TO, no uso de 
suas atribuições legais e na forma da lei, etc... 
FAZ SABER a todos quantos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que pelo Juízo da 2ª 
Vara Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº 0048233-98.2019.8.27.2729, Classe: Procedimento Comum 
Cível, proposta por MARIA SUELI GOMES DA SILVA em desfavor de ALCILENE GOMES CARNEIRO, e que por 
este meio procede a CITAÇÃO da parte Requerida ALCILENE GOMES CARNEIRO, CPF: 24846899349, 
atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que 
no prazo de 15 (quinze) dias, ofereça defesa, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial, cientificando-o que, em caso de revelia, será nomeado Curador Especial, conforme determinado no 
Despacho do evento 61. 
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. 
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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 462863201519 
para acesso integral. 
Eu, Samuel Alves de Santiago, Servidor de Secretaria da Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis de Palmas, que 
digitei, conferi e atesto ser autêntica a assinatura da MMª. Juíza de Direito abaixo lançada. Palmas/TO, data registrada pelo 
sistema. 
Documento eletrônico assinado por SILVANA MARIA PARFIENIUK, Juíza Coordenadora, na forma do artigo 1º, inciso III, da 
Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade 
do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 
4213668v2 e do código CRC a31f05ef. 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK 
Data e Hora: 29/11/2021, às 18:25:53 
0048233-98.2019.8.27.2729       4213668 .V2 
 

ARAGUAÇU 
1ª Vara Cível 

 
Alteração do Regime de Bens Nº 0000965-52.2021.8.27.2705/TO 
AUTOR: SEBASTIAO JOSE DE SOUZA 
AUTOR: LUZIA BISBO DE SOUZA 
RÉU: PROCESSO NÃO LITIGIOSO / SEM PARTE RÉ 
EDITAL Nº 4491996 
EDITAL ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 
Processo eletrônico(site www.tjto.jus.br, link: e-proc, consulta processual: 0000965-52.2021.8.27.2705 chave do processo 
702671945421 
Ação: Alteração de casamento de consensual de regime de bens para comunhão parcial 
Requerente: SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA e LUZIA BISPO DE SOUZA  Prazo: 30 dias  
FINALIDADE: NOS TERMOS DO ART. 737, § 1º do CPC, INTIMAR eventuais interessados, tendo em vista que os 
autores SEBASTIÃO JOSÉ DE SOUZA, portador da CIRG n. 2.594.241/2ª via, brasileiro, casado e LUZIA BISPO DE 
SOUZA, brasileira, professora, aposentada, portadora da CIRG n. 723.284/2ª via SSP/GO, residentes na Rua da Paz s/n, 
Setor Aeroporto, Araguaçu/TO, ingressaram com Ação de Alteração de casamento para COMUNHÃO PARCIAL DE BENS 
OS FATOS:   Os autores são casados sob o regime de Comunhão de Bens, matrimonio realizado no dia 07 de outubro de 1978, 
certidão de casamento junto aos autos, lavrada junto ao Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais desta cidade, 
matrimonio na vigência da lei n. 6.515/77. Ocorre que na época do casamento o casal não tinha conhecimento qual era o regime 
legal, nem tampouco tinha o devido conhecimento de leis sobre a realização do matrimonio, não sendo informados pelo titular do 
cartório qual seria o regime adequado, assim, foi realizado com o regime de Comunhão de Bens e sem as formalidade legais de 
lavratura de Escritura Pública de Pacto Antenupcial para escolha de tal regime, conforme consta da certidão expedida pelo 
Cartório Civil. 
 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 32, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 3ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no período 
de 3 a 9 de março de 2022, e o contido no processo SEI nº 21.0.000028825-7, 
RESOLVE: 
Art. 1º Promover, pelo critério de antiguidade, o juiz Rodrigo da Silva Perez Araújo da Comarca da 1ª Entrância de Itacajá para 
a Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância de Dianópolis. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Decreto Judiciário Nº 33, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 3ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no período 
de 3 a 9 de março de 2022, e o contido no processo SEI nº 21.0.000028828-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, a juíza Mirian Alves Dourado da Comarca da 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª 
Entrância de Gurupi para o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Gurupi. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 34, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 3ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no período 
de 3 a 9 de março de 2022, e o contido no processo SEI nº 21.0.000028832-0, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, o juiz Carlos Roberto de Sousa Dutra da 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª 
Entrância de Tocantinópolis para a 1ª Vara Criminal da Comarca de 3ª Entrância de Colinas. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 35, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 3ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no período 
de 3 a 9 de março de 2022, e o contido no processo SEI nº 21.0.000028858-3, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de antiguidade, o juiz Jorge Amâncio de Oliveira da Comarca de 1ª Entrância de Pium para 
a Comarca de 1ª Entrância de Ponte Alta do Tocantins. 
Art. 2º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 36, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO a decisão tomada pelo Tribunal Pleno desta Corte na 3ª Sessão Virtual Administrativa, realizada no período 
de 3 a 9 de março de 2022, e o contido no processo SEI nº 21.0.000017383-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Remover, pelo critério de merecimento, a juíza Adalgiza Viana de Santana da 1ª Vara Cível da Comarca de 3ª Entrância 
de Araguaína para a 1ª Vara de Família, Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de 3ª Entrância de Porto Nacional. 
Art. 2º Tornar sem efeito o Decreto Judiciário nº 25, de 25 de fevereiro de 2022, que removeu, pelo critério de merecimento, a 
juíza Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira. 
Art. 3º Este Decreto Judiciário entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 37, de 10 de março 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 22.0.000007194-7, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Luíza Monteiro Valadares, Técnica Judiciária, do cargo de 
provimento em comissão de Secretária do Juízo, com lotação na Comarca de Pium. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Editais 
 
Edital Nº 128, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e 
na forma das normas contidas no art. 37, IX, da Constituição da República, combinado com as disposições da Lei Estadual nº 
2.098, de 13 de julho de 2009, que dispõe sobre a contratação temporária de pessoal no âmbito do Poder Judiciário do Estado 
do Tocantins, e considerando o contido nos autos SEI nº 21.0.000010509-8, que trata da realização do processo seletivo para 
contratação temporária de pessoal por prazo determinado e formação de cadastro reserva, bem como no processo SEI nº 
22.0.000006406-1, CONVOCA a candidata MARIANA RODRIGUES MARTINEZ, aprovada na primeira colocação do cadastro 
reserva destinado à Comarca de Paraíso do Tocantins, para, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação deste 
edital no Diário da Justiça, apresentar a documentação necessária à formalização da contratação, nos termos dos itens 11.5.1, 
11.5.2 e 11.6 do Edital nº 316/2021. 
1. A convocada deverá encaminhar a documentação à Secretaria da Diretoria do Foro da Comarca de Paraíso do Tocantins, por 
meio do e-mail df-paraiso@tjto.jus.br. 
2. Demais orientações poderão ser obtidas por meio de contato com o Serviço de Atendimento ao Servidor pelo tel. (63) 3218-
4251. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
PORTARIA FÉRIAS Nº 477/2022, de 10 de março de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Deusamar Alves Bezerra, matrícula nº 129843, relativas ao exercício de 2021, 

marcadas para o período de 02 a 31/03/2022, a partir de 02/03/2022 até 31/03/2022, para serem usufruídas em época oportuna, 
em razão de interesse da administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 482/2022, de 10 de março de 2022 

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

RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do magistrado Helder Carvalho Lisboa, matrícula nº 290543, relativas ao exercício de 2022, 

marcadas para o período de 31/03 a 29/04/2022, para serem usufruídas em época oportuna, em razão de interesse da 
administração.  

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

Desembargador JOAO RIGO GUIMARAES 
Presidente 

 
Portaria Nº 530, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de março de 2020, 
bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000004471-0; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar a 1ª Vara Cível da Comarca de  Guaraí, 
nos, julgamentos (sentenças e decisões), despachos e atos cartorários, de 14 de março a 12 de junho de 2022. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João Alberto 
Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Márcio Soares da Cunha e Odete Batista Dias Almeida para, sem prejuízo de suas 
funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 
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Portaria Nº 532, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o disposto na Resolução TJTO nº 2, de 22 de fevereiro de 2013, c/c a Instrução Normativa nº 7, de 09 de 
março de 2020, bem como o contido no processo SEI nº 22.0.000004449-4; 
RESOLVE: 
Art. 1º Autorizar a atuação do Núcleo de Apoio às Comarcas para, em regime de mutirão, auxiliar o juízo do 1° Juizado Especial 
Cível e Criminal da Comarca de Araguaína, nos julgamentos (sentenças e decisões), despachos e atos cartorários, no período 
de 14 de março a 12 de junho de 2022. 
Art. 2º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, os magistrados Marcelo Laurito Paro, José Eustáquio de Melo Júnior, João 
Alberto Mendes Bezerra Júnior, Esmar Custódio Vêncio Filho, Odete Batista Dias Almeida e Márcio Soares da Cunha para, sem 
prejuízo de suas funções, auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria. 
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 540, de 10 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e nos termos 
do disposto no art. 12, § 1º, V, do Regimento Interno e, 
CONSIDERANDO a convocação do magistrado Edimar de Paula, titular da Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e 
Precatórias da Comarca de Paraíso do Tocantins, para substituir o Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho em suas 
atividades judiciais no período de 9 de março a 1º de julho de 2022, bem como o contido nos autos nº 22.0.000005148-2, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado Márcio Soares da Cunha para, sem prejuízo de suas funções, 
responder pela Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos e Precatórias da Comarca de Paraíso do Tocantins, no 
período de 11 de março a 1º de julho de 2022. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Decisões 

Decisão Nº 1270 / 2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN 
Trata-se de projetos realizados no ano de 2018 por servidoras do Centro de Saúde do Tribunal de Justiça - CESAU 
(eventos 2389162 e 2389165), e que foram encaminhados para apreciação da Comissão Avaliadora de Boas Práticas desta 
Corregedoria-Geral da Justiça, instituída pela Portaria Conjunta nº 19/2020, nos termos da  Portaria no 140, de 25 setembro de 
2019, que definiu critérios e etapas de seleção das boas práticas do Poder Judiciário Nacional. 
Em tendo a Comissão Avaliadora considerado satisfatórias as propostas de boas práticas apresentadas pela CESAU (Ata Nº 95, 
de 15 de fevereiro de 2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN - evento 4167283), os autos foram remetidos ao Exmo. Des. 
Presidente do Tribunal de Justiça e a Corregedoria-Geral de Justiça para avaliação, validação final e subsequente autorização 
para divulgação no sítio eletrônico deste censório, e replicação no âmbito do Poder Judiciário tocantinense, nos termos do §3° 
do art. 11 da Portaria Conjunta Nº 19, de 04 de junho de 2020. 
Decisão/Ofício nº 548 / 2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE (Evento 4204960), por intermédio da qual, no âmbito de suas 
competências, o Presidente deste Tribunal de Justiça aprovou como boas práticas deste Poder Judiciário as propostas inscritas 
pela CESAU, insertas neste e no processo SEI 19.0.000001834-4. 
É a síntese necessária. 
Consoante antecipado pelo Exmo. Senhor Presidente deste Tribunal de Justiça, "o Banco de Boas Práticas - BBP é instrumento 
de registro sistemático e de divulgação interna e externa, das melhores ideias e práticas aplicadas nas unidades judiciárias e 
administrativas do 1º e 2º Grau do Poder Judiciário do Tocantins, disciplinado pela  Portaria Conjunta Nº 19, de 04 de junho de 
2020 ". 
O art. 11 da mencionada portaria prescreve que a Comissão Avaliadora utilizará como critérios técnicos, objetivos, práticos e de 
viabilidade operacional e financeira: I - inovação; II - originalidade; III - replicabilidade; IV - relevância; V - custo x benefícios da 
implantação; e VI - resultados. 
A Comissão considerou satisfatórias as quatro propostas apresentadas, que atenderam aos seis critérios, nos termos externados 
na Ata Nº 647, de 23 de novembro de 2021 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN (evento 4032497), razão pela qual votou pelo envio 
dos autos à Corregedora-Geral da Justiça e ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins para avaliação, 
validação final e subsequente autorização para divulgação no sítio eletrônico da Corregedoria Geral da Justiça e replicação no 
âmbito do Poder Judiciário tocantinense, conforme §3° do art. 11 da supramencionada portaria conjunta. 
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Destarte, coaduno do entendimento manifestado na Decisão Nº 1270 / 2022 - CGJUS/CGABCGJUS/ASPLAN (evento 4207081), 
no sentido de VALIDAR a apreciação da Comissão Avaliadora, segundo o qual os requisitos do art. 11 da Portaria Conjunta nº 
19/2020 foram devidamente atendidos, razão por que AUTORIZO a divulgação, no sítio eletrônico deste censório, das boas 
práticas do CESAU (INTERVENÇÕES ERGONÔMICAS E REAJUSTE POSTURAL NO AMBIENTE DE TRABALHO; CARTILHA 
DA COLUNA; EBOOK ORIENTAÇÕES ERGONÔMICAS PARA HOME OFFICE; EXERCÍCIOS DE PILATES PARA 
SERVIDORES E MAGISTRADOS EM HOME OFFICE), insertas neste e no processo SEI n°. 19.0.000001834-4. 
Aproveito a oportunidade para tecer elogios às idealizadoras e executoras das referidas práticas. 
À SEAPA para que proceda à cientificação das servidoras da CESAU e dos membros da Comissão Avaliadora de Boas Práticas 
(Evento 3711707) quanto ao teor desta decisão. 
À Coordenadoria de Administração (COAD), ASTIC e ASCOM para providências quanto à publicação, inclusão no Banco de 
Boas Práticas e divulgação no sítio eletrônico da CGJUS respectivamente. 
Cumpra-se. 

Palmas, 09 de março de 2022. 
Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 

Corregedora-Geral da Justiça 
 

Portarias 
 
Portaria Nº 334/2022 - CGJUS/2JACGJUS/CSEX/DIVCOREX, de 17 de fevereiro de 2022 

Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada nas 
Serventias Extrajudiciais da Comarca de  Novo Acordo. 

  
A Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE, Corregedora-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, no uso de 
suas atribuições legais; 
 CONSIDERANDO o disposto no art. 17, incisos I e II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins e art. 
5º, inciso VII, do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria-
Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Portaria nº 3029/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de dezembro de 2021 e a Portaria nº 207/2022 - 
CGJUS/ASJECGJUS, de 03 de fevereiro de 2022, que dispôs sobre o cronograma de correições gerais ordinárias de 2022, nos 
serviços extrajudiciais do Estado do Tocantins, na modalidade presencial, conforme o constante no processo SEI nº 
22.0.000002299-7; 
RESOLVE: 
Art. 1º Determinar a realização de CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA na Comarca de NOVO ACORDO, nos períodos de 14 
à 18/3/2022 e 21 à 24/3/2022, na modalidade presencial, nas unidades extrajudiciais pertencentes à circunscrição 
da referida comarca. 
Art. 2º  Os trabalhos correcionais serão presididos pela Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe e coordenados pelo Juiz Auxiliar Supervisor dos Serviços Notariais e de Registro da Corregedoria-Geral da Justiça do 
Estado do Tocantins, Roniclay Alves de Morais. 
Art. 3º Os trabalhos correcionais nas serventias extrajudiciais, serão acompanhados e executados pela equipe de correição 
composta pelos seguintes servidores: Joyce Coelho Nogueira, Ludiana Costa, Palloma Pereira Cavalcante, Sandro Mascarenhas 
Neves e Wagner José dos Santos. 
Art. 4º Os servidores da equipe de correição mencionados no art. 3º ficam desde logo autorizados a solicitar informações das 
unidades setoriais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins, bem como junto à Diretoria do Foro com vistas à 
instrução dos processos de correição.  
Art. 5º Informar ao público em geral que durante os trabalhos serão recebidas quaisquer informações ou queixas, verbais ou por 
escrito, sobre os atos praticados nas Serventias Extrajudiciais correcionadas. 
Art. 6º Informar as Serventias Extrajudiciais que, além dos livros, classificadores obrigatórios e as documentações, deverão 
permanecer em local de fácil acesso, para consulta imediata, o livro de visitas e correições e/ou os termos em ordem 
cronológica, o livro diário de receitas e despesas e as guias de recolhimentos previdenciárias. 
Art. 7º Todos os titulares, interinos, interventores e prepostos das Serventias Extrajudiciais deverão comparecer aos trabalhos 
correcionais. 
Art. 8º Os integrantes da equipe correcional serão conduzidos à comarca correcionada pelos servidores Juvenil Ribeiro de 
Sousa, matrícula 352766 e Francisco Carneiro da Silva, matrícula 158148.  
Art. 9º Determinar à Coordenadoria de Administração da Corregedoria - COAD, a imediata expedição de todos os atos 
necessários, efetivando-se as publicações, convocações, comunicações e convites, nos termos do regramento afeto às 
Correições Gerais Ordinárias. 
Art. 10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral de Justiça. 
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DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 389/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 de fevereiro de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça 
Tocantinense e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO, ainda, o contrato nº 56/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000002562-7, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Tcsam Produção de Filmes para Publicidade - EIRELI?, que tem por objeto a contratação de 
empresa especializada na prestação se serviços de produção audiovisual (vídeo, programas audiovisuais, spots institucionais e 
captação e arquivamento de cenas) do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, em Palmas ou em municípios situados no 
interior do Estado. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor José Sebastião Pinheiro de Souza, matrícula 361213, como gestor do contrato nº 56/2022, e a 
servidora Mara Roberta de Souza Madeiros, matrícula 255446, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei 
nº. 8.666/93, conhecerem as obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa 
execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o gestor notificará a contratada para 
regularização do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à 
autoridade competente sobre o ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
Portaria Nº 475/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 08 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o disposto no art. 67, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993; 
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar e monitorar a execução de contratos celebrados entre o Tribunal de Justiça Tocantinense 
e fornecedores de bens e/ou serviços; 
CONSIDERANDO ainda, o contrato nº 95/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000004504-0, celebrado por este Tribunal de 
Justiça e Wagner Roby Gídaro, que tem por objeto a contratação de  instrutor para realização do curso Direito Tributário e a Prática da 
Execução Fiscal – Módulos I e II, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho, matrícula nº 165741, como gestora do contrato nº 95/2022 e a servidora Amanda 
Emilene Arruda, matrícula nº 355427, como substituta, para, nos termos do “caput” do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, conhecerem as 
obrigações mútuas previstas no instrumento contratual, acompanhar e fiscalizar até a sua completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, a gestora notificará o contratado para regularização 
do apontamento, caso em que, não sendo atendido ou justificado, no prazo estabelecido, deverá informar à autoridade competente sobre o 
ocorrido, para fins de aplicação das penalidades. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 146/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com o disposto 
na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108192 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Kelson Silva de Castro, Matrícula 362474, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 
0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
26/02/2022 a 26/02/2022, com a finalidade de escolta e segurança de representante do Presidente do TJTO, em viagem Palmas x Miracema 
conforme SEI 22.0.000004239-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Ademi Martins Sales, Matrícula 358078, o valor de R$ 153,33, relativo ao pagamento de 0,5 
(meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, por seu deslocamento de Palmas-TO para Miracema do Tocantins-TO, no período de 
26/02/2022 a 26/02/2022, com a finalidade de escolta e segurança de representante do Presidente do TJTO, em viagem Palmas x Miracema 
conforme SEI 22.0.000004239-4.  

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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PORTARIA DIÁRIAS Nº 147/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108216 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Osvaldo Rodrigues Silva Junior, Matrícula 357717, o valor de R$ 76,06, relativo 
ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022, com a 
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas conforme SEI 22.0.000004239-4.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO José Neto Mota de Sousa, Matrícula 357718, o valor de R$ 76,06, relativo ao 
pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 306,66, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 10/03/2022 a 10/03/2022, com a 
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas conforme SEI 22.0.000004239-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 148/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108223 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Thyerri Henrique Fernandes Alves, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 357375, o valor 
de R$ 305,44, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 
154,54, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Araguacu-TO para Palmas-TO, no 
período de 17/03/2022 a 18/03/2022, com a finalidade de deslocamento para recebimento e cadastro do Token, no Anexo I do 
Tribunal de Justiça, Palmas/TO, conforme Service Desk R47005.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 149/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108248 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Celma Barbosa Pereira, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
352854, o valor de R$ 2.295,02, relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado 
o valor de R$ 618,16, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para 
Palmeiropolis-TO, Peixe-TO, Alvorada-TO, no período de 16/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de implantar a Central nas 
Comarcas de Palmeirópolis, Peixe, Alvorada, conforme SEI 21.0.000019051-6.  

Art. 2º Conceder à servidora Juliane Silva Fernandes, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 352743, o valor de R$ 2.295,02, 
relativo ao pagamento de 9,5 (nove e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 618,16, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Palmeiropolis-TO, Peixe-TO, Alvorada-TO, 
no período de 16/03/2022 a 25/03/2022, com a finalidade de implantar a Central nas Comarcas de Palmeirópolis, Peixe, 
Alvorada, conforme SEI 21.0.000019051-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 150/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108272 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jorge Amancio de Oliveira, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
352456, o valor de R$ 1.526,21, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado o 
valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo com os parágrafos 1º, 2º e 
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3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 225,36, por seu deslocamento 
de Pium-TO para Ponte Alta do Tocantins-TO, no período de 08/03/2022 a 11/03/2022, com a finalidade de Deslocamento até à 
comarca de Ponte Alta do Tocantins para realização de serviços administrativos relativos à Diretoria do Foro da comarca, 
realização de audiências, atendimentos, despachos e decisões, em razão de responder pela comarca conforme Portaria Nº 2642, 
de 04 de novembro de 2021.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 151/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108245 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Magistrada Cirlene Maria de Assis Santos Oliveira, JUZ3 - JUIZA DE DIREITO DE 3ª 
ENTRÂNCIA, Matrícula 178924, o valor de R$ 1.034,97, relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é 
R$ 459,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015. Conceder ainda, de acordo 
com os parágrafos 1º, 2º e 3º do Art. 6º da Instrução Normativa nº 004/2007, o pagamento de Ajuda de Custo no valor de R$ 
422,27, por seu deslocamento de Araguaina-TO para Palmas-TO, no período de 11/03/2022 a 12/03/2022, com a finalidade de 
participar de reunião, na condição de Coordenadora do CPVID, com a secretária para elaboração de pautas e calendários 
permanentes das Semanas da Justiça pela Paz em Casa, conforme SEI 22.0.000007050-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 152/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições e de acordo com 
o disposto na Resolução 34/2015, do Tribunal Pleno, considerando a solicitação contida no Protocolo nº 2022/108239 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Roniclay Alves de Morais, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
211474, o valor de R$ 2.143,54, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 459,98, descontado 
o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo 
Acordo-TO, no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada 
nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Wagner Jose dos Santos, COORDENADOR(A) DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, 
Matrícula 352158, o valor de R$ 1.637,54, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, 
descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO 
para Novo Acordo-TO, no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a 
ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 3º Conceder ao servidor CEDIDO Sandro Mascarenhas Neves, CHEFE DE DIVISÃO DE CORREIÇÃO, 
INSPEÇAO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NOTORIAIS E DE REGISTRO CGJUS, Matrícula 117559, o valor de R$ 
1.637,54, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 4º Conceder à servidora Joyce Coelho Nogueira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352645, o valor de R$ 
1.637,54, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Palloma Pereira Cavalcante , Matrícula 991021, o valor de R$ 1.637,54, relativo 
ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Ludiana Costa, Matrícula 363899, o valor de R$ 1.637,54, relativo ao pagamento 
de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da 
Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, com a 
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finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, 
conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 7º Conceder ao servidor Juvenil Ribeiro de Sousa, CHEFE DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, PATRIMÔNIO E 
SERVIÇOS GERAIS CGJUS, Matrícula 352766, o valor de R$ 1.637,54, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, 
cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 386,35, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de 
Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 
22.0.000002299-7.  

Art. 8º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
1.637,54, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 386,35, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
14/03/2022 a 19/03/2022, com a finalidade de realização de Correição Geral Ordinária a ser realizada nas Serventias 
Extrajudiciais da Comarca de Novo Acordo, conforme Sei n. 22.0.000002299-7.  

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

Termos de homologação 

PROCESSO 21.0.000012300-2 

INTERESSADO DIGEP, CENTRO DE SAÚDE 

ASSUNTO Homologação de procedimento licitatório. 

Termo de Homologação Nº 15 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/ASJUADMDG 
Cuidam os presentes de procedimento licitatório de REGISTRO DE PREÇOS, cujo objeto é a aquisição de móveis (macas, 
aparelhos e itens de saúde ) a fim de atender o Poder Judiciário do Estado do Tocantins. 
Tendo em vista que a licitação foi realizada de acordo com as disposições da legislação de regência, qual seja, 
o Decreto 8.538/2015, o Decreto 10.024/2019, a Lei 10.520/2002,  a Lei Complementar 123/2006, o Decreto Judiciário 136/2014 
e a Portaria 674/2012 do Poder Judiciário Tocantinense e, subsidiariamente, a Lei 8.666/93, como também considerando-se 
a manifestação da ASJUADMDG (evento 4143924) HOMOLOGO o Pregão Eletrônico 03/2022 - SRP às empresas V. S. COSTA 
& CIA LTDA, CNPJ 05.286.960/0001-83, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); os itens 4, 8 e 12 foram adjudicados 
à empresa CLARA MARIA PEREIRA MARQUES, CNPJ 24.603.766/0001-29, no valor de R$ 2.143,50 (dois mil cento e quarenta 
e três reais e cinquenta centavos) o item 7 foi adjudicado à empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ 29.926.189/0001-20, no valor de R$ 754,62 (setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois 
centavos),  tudo consoante Ata da Sessão, Resultado por fornecedor e termo de adjudicação  
(eventos 4134914,  4134913 e 4134911). 
Em caso de acolhimento da sugestão proposta, manifesto-me pelo envio do feito sucessivamente à: 
1. DIGER para homologação perante o sistema COMPRASNET, extração de cópia do respectivo ato e juntada ao presente feito, 
bem assim, publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI; e 
2. SPA para a  publicação do presente Termo de Homologação e anexado ao SEI 
3. DCC para as medidas referentes à formalização da ata de registro de preços/instrumento contratual e; 
4. DIFIN para emissão da respectiva Nota de Empenho. 
Concomitante, à CESAU/DIGEP para ciência e acompanhamento. 
Em tempo, torno sem efeito o despacho do evento 4144436. 
Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Atas 
ATA DA 4ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2022 

PROCESSO Nº 21.0.000006565-7 
Aos 10 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (10/03/2022), 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, para continuidade do julgamento da 
Concorrência nº 001/2022 – Contratação de empresa ou consórcio de empresas especializadas em engenharia 
para execução dos serviços de Construção do novo prédio Fórum da Comarca de Gurupi, em regime de empreitada por 
preço global, conforme informado na sessão anterior (07/03/2022) e registro em ata. Registro que nenhum representante 
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legal credenciado compareceu a presente sessão. Em seguida o Presidente da CPL declarou aberta à sessão às 14:10hs, e 
noticiou aos presentes que as propostas de preços foram submetidas a análise da equipe de apoio técnica da Diretoria de 
Infraestrutura deste Tribunal de Justiça, Sr. Luciano Moura, Engenheiro Civil, os quais concluíram que todas as propostas 
atenderam ao instrumento convocatório, restando portanto classificadas para o presente certame. Desta forma, segue abaixo a 
classificação final das propostas, por ordem crescente: 

Classificação Licitante CNPJ Valor Global 

1º Lugar 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE 
LTDA 

38.146.510/0001-44 R$ 34.936.542,20 

2º Lugar CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI 05.376.495/0001-71 R$ 35.429.868,07 

Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação informou a abertura do prazo para eventual interposição 
recursal, conforme rege o item 10 do ato convocatório combinado o art. 109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo para 
interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 11.03.2022, e o termo final no dia 17.03.2022; em havendo recurso, dar-se o 
início, ao prazo para Contrarrazões no dia 18.03.2022, independente de notificação, finalizando no dia 24.03.2022. Informamos 
que os autos permaneceram 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 primeira sessão. Nada mais requerido nem a tratar, a sessão foi encerrada às 14:15 hs e lavrada a presente 
ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro da CPL - titular 

Luciano Moura 
Engenheiro Civil DINFR 

Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 

Klábia Pereira Pimentel 
(ausente) 

CONSTRUTORA CONCRETIZA EIRELI 
Newton Lázaro Siqueira Neto 

(ausente) 
EHS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

Sem credenciamento 
(ausente) 

 
ATA DA 2ª SESSÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 002/2022 

PROCESSO Nº 21.0.000005005-6 
Aos 10 dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (10/02/2022), às 16:00 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 continuidade do julgamento dos 
documentos de habilitação da Concorrência nº 002/2022 – Contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de serviços de construção do novo prédio fórum da comarca de Colméia-TO, sob o regime de empreitada por 
preço global, conforme informado na sessão anterior (04/03/2022) e registro em ata. Registro que nenhum representante legal 
credenciado compareceu a presente sessão. O Presidente da Comissão de Licitação declarou aberta a sessão às 16:10h. Em 
seguida informou que após análise dos documentos de habilitação (envelope nº. 01) pela comissão de licitação e pela equipe de 
apoio técnico da Diretoria de Infraestrutura, Sr. Luciano Moura, Engenheiro Civil, verificou-se que todas as licitantes 
credenciadas atenderam ao instrumento convocatório, restando HABILITADAS para o presente certame as licitantes COCENO 
CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA, CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI, CONSTRUTORA SÃO 
MIGUEL LTDA EPP e  IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP. Em seguida o Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
informou a abertura do prazo para eventual interposição recursal, conforme rege o item 10 do ato convocatório combinado o art. 
109, da Lei nº. 8.666/93. Registra-se que o prazo para interposição de recurso têm seu termo inicial no dia 11.03.2022, e o termo 
final no dia 17.03.2022; em havendo recurso, dar-se o início, ao prazo para Contrarrazões no dia 18.03.2022, independente de 
notificação, finalizando no dia 24.03.2022. Informamos que os autos permaneceram 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 
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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 primeira sessão. Nada mais requerido nem a tratar, a 
sessão foi encerrada às 16:15hs e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e pelos licitantes presentes. 

Moacir Campos de Araújo 
Presidente da CPL 

Pauline Sabará Souza 
Secretária da CPL 

Ênio Carvalho de Souza 
Membro da CPL – titular 

Luciano Moura 
Engenheiro Civil DINFR 

Empresas: 
COCENO CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA 

Luiza de Oliveira Carvalho Varajão 
(ausente) 

CONSTRUPLAC COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA EIRELI 
José Leonan Replandes de Freitas 

(ausente) 
CONSTRUTORA SÃO MIGUEL LTDA EPP 

Ari Andrade Júnior 
(ausente) 

IRKA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP 
Diacy Gaivão Cavalcante Lopes 

(ausente) 
 

DIVISÃO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS 
Extratos de contratos 

EXTRATO DE CONTRATO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 
 PROCESSO 22.0.000004821-0 
CONTRATO Nº 90/2022  
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Renato Siqueira de Pretto 
OBJETO: Contratação de instrutor para realização do curso Direito Tributário e a Prática da Execução Fiscal – Módulos III e IV, 
para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
VALOR: O valor desta contratação é de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais) incluídos o valor dos honorários e os impostos 
que correspondem ao Contratado. 
VIGÊNCIA: Este Contrato terá início a partir da data de sua assinatura e vigência no seu respectivo crédito orçamentário. 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.128.1145.4180 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 1760 
DATA DA ASSINATURA: 9 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006230-1 
CONTRATO Nº 96/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Elaine Aparecida Santos Nascimento Almeida 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Palmas. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 
2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
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UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006189-5 
CONTRATO Nº 99/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Kirck Max de Medeiros Melo 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Palmas. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 
 

EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006187-9 
CONTRATO Nº 97/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Marinete Silva Oliveira 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Palmas. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006226-3 
CONTRATO Nº 103/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Rayanne Kesley Bueno Matos 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Gurupi. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000006221-2 
CONTRATO Nº 104/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Timóteo Alexandro da Luz Silva Ramos 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do 
Poder Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Pedro Afonso. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 
316/2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 
2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 
 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000005947-5 
CONTRATO Nº 98/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADO: Alex Sandro Serra de Sousa 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Tocantinópolis. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 

 
EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EDITAL Nº 316/2021 
PROCESSO 22.0.000005956-4 
CONTRATO Nº 102/2022 
CONTRATANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CONTRATADA: Maria de Jesus Fernandes da Silva 
OBJETO: Contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário, para atender as demandas do Poder 
Judiciário do Estado do Tocantins na Comarca de Araguaína. 
VALOR: O CONTRATANTE pagará pela execução dos serviços o valor mensal de R$ 5.625,38 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta e oito centavos), durante a vigência deste Contrato, obedecidas as disposições do item 2.5, do Edital nº 316/2021, publicado no Diário 
da Justiça Eletrônico – DJE nº 5036 de 2 de setembro de 2021 e art. 5º da Lei Estadual 2.098 de 2009. 

VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado uma única vez em caso de interesse das partes, conforme disposições da Lei Estadual Lei Estadual 
2.098 de 2009. 
UNIDADE GESTORA: 050100 - Tribunal de Justiça 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 05010.02.122.1145.2224 
NATUREZA DE DESPESA: 31.90.04 
FONTE DE RECURSOS: 1500 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022 
 

 
Extratos 

EXTRATO: 
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TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2022 
PROCESSO 22.0.000006445-2 
COOPERADORES: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins a Corregedoria Geral de Justiça e o Município de Crixás do 
Tocantins -TO 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo, estabelecer condições de cooperação e apoio técnico, jurídico e administrativo 
entre os cooperados, consubstanciado na disposição de pessoal, visando à formulação e a implementação de medidas conjuntas 
voltadas ao aperfeiçoamento, facilitação e agilidade de rotinas e procedimentos relacionados ao auxílio no processo de 
regularização fundiária urbana e rural do Município Crixás do Tocantins/TO, de modo a proporcionar maior eficiência a esta 
atividade. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Cooperação Técnica vigerá pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de sua 
assinatura, podendo ser denunciado por qualquer uma das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem qualquer ônus 
para as partes, podendo ser prorrogado, em caso de interesse até o limite de 60 (sessenta) meses. 
DATA DA ASSINATURA: 8 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 76/2022 
PROCESSO 22.0.000005157-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Ana Paula Bezerra Sales Mendes 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de serviço social, 
destinado a atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento 
Multidisciplinar de Gurupi, Comarca de  Gurupi e Cidade de Gurupi. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação 
resumida do extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 69/2022 
PROCESSO 22.0.000004431-1 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADO: Décio Fernando Xavier Carvalhêdo 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca 
de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. 
 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 80/2022 
PROCESSO 22.0.000005552-6 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Rosilene Araújo Alves 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, 
Comarca de  Goiatins e Cidade de Goiatins. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. 
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EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 77/2022 
PROCESSO 22.0.000005458-9 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Liliana Cristofari da Silva 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Colinas do 
Tocantins, Comarca de Pedro Afonso e Cidade de Pedro Afonso. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. 

 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 104/2022 
PROCESSO 22.0.000007028-2 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Delamaris Pott Cavalcante 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Palmas, Comarca 
de Palmas e Cidade de Palmas. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. 

 
EXTRATO DE TERMO DE CREDENCIAMENTO 
TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 107/2022 
PROCESSO 22.0.000007229-3 
CREDENCIANTE: Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins 
CREDENCIADA: Maria José Castro Feitosa 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Credenciamento a prestação de serviços na especialidade de pedagogia, destinado a 
atender as demandas do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, no Núcleo Regional de Atendimento Multidisciplinar de Araguaína, 
Comarca de Araguaína e Cidade de Araguaína. 
VIGÊNCIA: O presente Termo de Credenciamento terá vigência de 60 (sessenta) meses, contados a partir da publicação resumida do 
extrato no Diário da Justiça Eletrônico - DJE. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
UNIDADE GESTORA: 060100 - Funjuris 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06010.02.061.1145.3082 
NATUREZA DE DESPESA: 33.90.36 
FONTE DE RECURSOS: 0240 
DATA DA ASSINATURA: 10 de março de 2022. 
 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA FÉRIAS Nº 478/2022, de 10 de março 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora LILIAN CARVALHO LOPES, matrícula nº 352633, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 10/03 a 08/04/2022, a partir de 10/03/2022 até 08/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/03 a 08/04/2023, 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 479/2022, de 10 de março 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 da servidora GRAZIELY NUNES BARBOSA BARROS, matrícula nº 352163, relativas ao período 
aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 07 a 26/03/2022, a partir de 07/03/2022 até 26/03/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 06 a 25/03/2023, 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 480/2022, de 10 de março 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 FERNANDO CESAR OLIVEIRA, matrícula nº 353847, relativas ao período aquisitivo 
2017/2018, marcadas para o período de 10 a 27/03/2022, a partir de 10/03/2022 até 27/03/2022, assegurado o usufruto dos dias 
remanescentes para o período de 02 a 19/05/2022, 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 FÉRIAS Nº 481/2022, de 10 de março 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 WESLEY DE LIMA BENICCHIO, matrícula nº 106468, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/03 a 08/04/2022, a partir de 10/03/2022 até 08/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 13/03 a 11/04/2023, 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 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 230/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PIUM, 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 SEBASTIÃO CÉSAR PINTO DE SOUSA, matrícula nº 96829, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PIUM - 1ª VARA CRIMINAL, no período de 
10/03/2022 a 11/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108310; 
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 

246055 DIVINA LUCIA GOMES ARAÚJO LOPES ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 10/03/2022 à 11/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JORGE AMANCIO DE OLIVEIRA 

DIRETOR DO FORO - 1ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 231/2022, de 10 de março 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 férias, da servidora WANESSA BALDUINO PONTES ROCHA, matrícula nº 141957, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 3° JUIZADO ESPECIAL, no 
período de 02/03/2022 a 13/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108179; 
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 

352168 GRACIELLE SIMÃO E SILVA ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 02/03/2022 à 13/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 483/2022, de 10 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE PALMAS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e na forma 
da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias do servidor DANNY PORTELLA PAGANUCCI, matrícula nº 352660, relativas ao período aquisitivo 
2019/2020, marcadas para o período de 10/03 a 08/04/2022, a partir de 10/03/2022 até 08/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 10/03 a 08/04/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Flavia Afini Bovo 
Diretora do Foro 
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PORTARIA FÉRIAS Nº 484/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE MIRACEMA DO TOCANTINS, 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 ROSSANA RAQUEL RODRIGUES VIEIRA, matrícula nº 143363, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 09 a 23/03/2022, a partir de 09/03/2022 até 23/03/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/08/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Marcello Rodrigues De Ataides 
Diretor do Foro 

 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 232/2022, de 10 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE TAGUATINGA, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem 
o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de 
outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora CLEIDE DIAS DOS SANTOS FREITAS, matrícula nº 85346, ocupante 
do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE TAGUATINGA - 1ª VARA CÍVEL, no período de 
08/03/2022 a 10/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/108348; 
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 

141369 MARIA JOSE BARBOSA DA CONCEICAO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 08/03/2022 à 10/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
VANDRE MARQUES E SILVA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
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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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