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SEÇÃO JUDICIAL 

2ª CÂMARA CÍVEL 
SECRETÁRIO: CARLOS GALVÃO CASTRO NETO 

Intimações de acórdãos 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054421-10.2019.8.27.2729/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: MUNICIPIO DE PALMAS (AUTOR) 
PROCURADOR: MAURO JOSÉ RIBAS   PGM413036661  
APELADO: IDEGLAN LEITE DE ARAUJO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PALMAS. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. 
EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. 
INAPLICABILIDADE IN CASU. CRÉDITO EXECUTADO. MONTANTE SUPERIOR AO VALOR DE ALÇADA. APELO PROVIDO. 
SENTENÇA CASSADA. 1. O não ajuizamento da Execução Fiscal em razão do ínfimo valor do débito consiste em faculdade 
conferida ao Administrador, notadamente se considerada a indisponibilidade do crédito tributário, bem como os princípios da 
disponibilidade da execução e da inafastabilidade da jurisdição. 2. Não se aplica ao caso o disposto no art. 34 da Lei nº 6.830/80, 
eis que o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), definido pelo Superior Tribunal de Justiça 
quando do julgamento do REsp nº 1.168.625/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, atualizado pelo IPCA-E de 
Dezembro/2000 até a data do ajuizamento do feito executivo em deslinde, alcança montante inferior ao valor do crédito objeto da 
ação executiva, motivo pelo qual se afigura plenamente cabível a interposição da Apelação na espécie. 3. Apelo conhecido e 
provido. Sentença cassada. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por maioria, CONHECER e 
DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, para CASSAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à 
Instância de origem, para regular prosseguimento do feito nos termos do voto do Relator. Palmas, 23 de março de 2022. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000081-04.2022.8.27.2700/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0043899-50.2021.8.27.2729/TO 
RELATOR: DESEMBARGADOR MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS 
AGRAVANTE: GABRIEL FREITAS DE RESENDE 
ADVOGADO: WILLIAN TORRES SILVA (OAB TO009989) 
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL AS 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: 1. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE 
HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 
DECISÃO SINGULAR MANTIDA. 1.1. A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária 
gratuita, goza de presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as 
despesas do processo, sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, admitindo, portanto, o indeferimento pelo 
magistrado singular, desde que fundamentado em elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 1.2. Deve ser 
indeferido o pedido de gratuidade da justiça, quando presentes nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 
legais para a concessão da benesse, haja vista que, após intimado, o requerente manteve-se silente, não comprovando a 
alegada hipossuficiência financeira. Recurso ao qual se nega provimento.  
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, negar 
provimento ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de justiça gratuita, nos 
termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002229-44.2021.8.27.2725/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BARTOLOMEU XERENTE (AUTOR) 
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS (OAB TO09699A) 
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. 
PROCURAÇÃO PARTICULAR ASSINADA A ROGO. AUTOR ALFABETIZADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. 
DESNECESSIDADE. ASSINTURA A ROGO E TAMBÉM POR ESCRITO. EXCESSO DE FORMALISMO. INAFASTABILIDADE 
DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. A concessão da justiça gratuita 
está condicionada à comprovação real da hipossuficiência econômica da parte postulante, que deve trazer aos autos elementos 
capazes de demonstrar que os custos do processo acarretariam efetivo prejuízo a sua subsistência. 2. Estando evidente que o 
Apelante não possui meios de arcar com as custas processuais sem efetivo prejuízo à sua subsistência, concedo os benefícios 
da assistência judiciária gratuita em favor do autor/Apelante. 3. A sentença recorrida indeferiu a Petição Inicial, por entender não 
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estar preenchido o pressuposto válido quanto à assinatura do instrumento procuratório.  4. In casu, verifica-se que, além de a 
procuração juntada aos autos contar com a impressão digital do apelante, esta conta também com sua assinatura, além da 
assinatura de duas testemunhas. 5. Não considerar a veracidade e regularidade do instrumento procuratório configura excesso 
de formalismo e ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição. 6. O indeferimento da Petição Inicial violou o devido 
processo legal e ensejou um injusto obstáculo ao exercício do direito de acesso ao judiciário – princípio constitucional do direito 
de ação (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal). 7. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença de 
origem. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao apelo, para desconstituir a sentença 
combatida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) 
Relator(a). Palmas, 23 de março de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000005-74.1999.8.27.2707/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5000005-74.1999.8.27.2707/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A. (AUTOR) 
ADVOGADO: JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (OAB MG079757) 
ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS (OAB MG044698) 
APELADO: FRANCISCO PEREIRA (RÉU) 
ADVOGADO: AMANDA GOMES LEITE (OAB MA012053) 
APELADO: JOSÉ VALDEMIR LOPES (RÉU) 
ADVOGADO: ANDRÉA GONZALEZ GRACIANO (OAB TO05139A) 
ADVOGADO: LUMARA CABRAL GONÇALVES (OAB TO005324) 
APELADO: VALDÍVIO DE JESUS SOUZA (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELADO: PORFÍRIO RODRIGUES NETO (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO INTERPOSTO PELO EXEQUENTE BANCO DO 
BRASIL S.A. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELO 
CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os honorários de sucumbência são regidos pelo princípio da causalidade, que determina que tais 
ônus devem ser atribuídos à parte que deu causa à instauração do litígio. 2. É incontroverso que a sentença condenará o 
vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, conforme pacificamente disposto no artigo 85, Código de Processo Civil. 
Nesse cenário, não há como não se reconhecer a responsabilidade dos Apelados de arcarem com o pagamento das verbas de 
sucumbência, por força do princípio da causalidade, mormente porque moveram a máquina judiciária e provocaram o Recorrente 
em juízo, representado por advogados, profissionais que fazem jus à justa remuneração. 3. A jurisprudência do STJ é assente na 
orientação de que, sendo o processo julgado extinto com ou sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a 
égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o 
mérito da ação tivesse sido julgado. 4. Apelo conhecido e provido para reformar a sentença integrativa, para condenar os 
Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do Banco Apelante em 10% (dez por 
cento) sobre o valor atualizado do débito adimplido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
do recurso, pois presentes os seus pressupostos para, no mérito, DAR PROVIMENTO ao Apelo, para reformar a sentença 
integrativa, para condenar os Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do Banco 
Apelante em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito adimplido, o que faço nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. 
Deixo de majorar os honorários recursais diante da inversão ocorrida, nos termos do voto do(a) Relator(a). Palmas, 23 de março 
de 2022. 
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001729-14.2021.8.27.2713/TO 
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 0001729-14.2021.8.27.2713/TO 
RELATOR: JUIZ JOCY GOMES DE ALMEIDA 
APELANTE: JOSE FRANCISCO ALVES CARNEIRO (AUTOR) 
ADVOGADO: HELBA RAYNE CARVALHO DE ARAÚJO (OAB TO06219A) 
APELADO: BANCO BRADESCO S.A. (RÉU) 
ADVOGADO: PAULO EDUARDO PRADO (OAB TO04873A) 
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A (RÉU) 
ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E 
DANO MORAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. APOSENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. EXTINÇÃO SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. CÓPIA DO CONTRATO. MEIO PROBATÓRIO. 
EXIGÊNCIA DE PROVA QUE NÃO É INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. 1. O recorrente acostou prova robusta da sua alegada hipossuficiência 
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financeira, na medida em que, aposentado, recebe uma renda mensal de aproximadamente 1 (um) salário mínimo, razão pela 
qual, com arrimo no art. 98, do Código de Processo Civil, concedo-lhe a assistência judiciária gratuita. 2. Somente a ausência de 
documentos indispensáveis à propositura da ação autoriza o indeferimento da inicial. 3. A mera ausência de documento 
essencial à prova do direito alegado não configura deficiência apta a viciar a demanda da origem, mas tão somente insuficiência 
probatória que poderá ser sanada no decorrer do trâmite processual. 4. É necessária a desconstituição da sentença hostilizada 
que extinguiu o processo de forma prematura, sustentada na falta de juntada do instrumento contratual discutido, sobretudo 
porque é documento prescindível ao ajuizamento da demanda. 5. Recurso conhecido e provido. 
ACÓRDÃO: A a Egrégia 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins decidiu, por unanimidade, CONHECER 
e DAR PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença hostilizada, diante do verificado error in procedendo, 
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do voto do(a) Relator(a). 
Palmas, 23 de março de 2022. 
 

1º GRAU DE JURISDIÇÃO 
ALMAS 

1ª escrivania cível 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 5000093-
75.2005.8.27.2716, que o PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS move em face 
de SARP MINERAÇAO LTDA, LEANDRO FRACASSI E MARIA ALICE DE LIMA FRACASSI, como esteja(m) em lugar incerto 
ou não sabido, conforme cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADO (S) 
e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros 
e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidões de Dívidas Ativas n. nº A-1123, A-1127, A-1129/2005, no valor 
de 26.054,80 (vinte e seis mil cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), ou garantir a execução nomeando bens 
à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) 
intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é 
passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste 
Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 16 de fevereiro de 2022. Eu, Cristovam Amarante 
Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0001292-
03.2017.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 
LIDER LTDA, nas pessoas de seus sócio(s) solidário(s), ELIAS MENEZES SANCHES, CPF. 073.891.169-00, e HILDESIA 
MARIA RODRIGUES TELES SANCHES, CPF. 442.791.081-53. E, como esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, conforme 
cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos 
da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos 
indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n. C-229/2017, no valor de R$ 15.087,92(quinze mil oitenta e sete reais e noventa e dois 
centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes 
para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 
(trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. 
Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 21 
de março de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0002953-
12.2020.8.27.2716, que o MUNICIPIO DE ARRAIAS move em face de JOAO GABRIEL FERREIRA RAMOS EIRELI, na pessoa 
de seu Representante Legal JOAO GABRIEL FERREIRA RAMOS - CPF 122.374.505-87. E, como esteja(m) em lugar incerto ou 
não sabido, conforme cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADO (S) 
e INTIMADO (S) de todos os termos da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros 
e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa, no valor de R$ 19.261, 58 (dezenove mil duzentos e 
sessenta e um reais e cinquenta e oito centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, 
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serem penhorados bens suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), 
oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica 
afixada no local de costume. Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e 
Comarca de Dianópolis-TO, 21 de março de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30(trinta) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 5000036-
57.2005.8.27.2716, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de COMERCIAL DE ALIMENTOS JOTAELE LTDA, na 
pessoa de seu sócio solidário, JOSÉ LUPÉRCIO GIL ANANIAS. E, como esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, conforme 
cientificou o(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADO (S) e INTIMADO (S) de todos os termos 
da ação supra bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos 
indicados na(s) Certidão de Dívida Ativa n. A-777/2004, no valor de R$ 5.153,19 (cinco mil, cento e cinquenta e tres reais e 
dezenove centavos), ou garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens 
suficientes para garantir o pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no 
prazo de 30 (trinta) dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. 
Sendo, ainda, publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 17 
de março de 2022. Eu, Cristovam Amarante Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO - COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O MM. Juiz de Direito BALDUR ROCHA GIOVANNINI Coordenador das  atividades afetas à Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Dianópolis-TO, na forma da lei, etc...FAZ SABER a todos quanto  o presente Edital com prazo de 30 (trinta) dias 
virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo tramita a AÇÃO DE  EXECUÇÃO FISCAL nº 0000139-
48.2015.8.27.2701, que o ESTADO DO TOCANTINS move em face de COMERCIAL DE MÓVEIS E ELETRO LÍDER LTDA - 
CNPJ 38131629000224, ELIAS MENDES SANCHES - CPF. 073.891.169-00 e HILDESIA MARIA RODRIGUES TELES 
SANCHES, CPF. 442,791.081-53. E, como esteja(m) em lugar incerto ou não sabido, conforme cientificou o(a) 
Senhor(a) Oficial(a) de Justiça incumbido da diligência, fica(m) CITADOS e INTIMADOA de todos os termos da ação supra bem 
como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na(s) Certidão de 
Dívida Ativa n. C-450/2014, no valor de R$ 6.677,37 (seis mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos), ou 
garantir a execução nomeando bens à penhora, sob pena de não fazendo, serem penhorados bens suficientes para garantir o 
pagamento da dívida. Fica(m) intimado(a)(s) ainda, para, caso queira(m), oferecer(em) embargos no prazo de 30 (trinta) 
dias. Para conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja, 2ª via fica afixada no local de costume. Sendo, ainda, 
publicado no Diário da Justiça deste Estado. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Dianópolis-TO, 31 de março de 
2022. Eu, Cristovam Amarantes Santana, Técnico Judiciário, digitei e conferi. 
 

ARAGUAINA 
1ª vara da família e sucessões 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. 
O Doutor FABIANO RIBEIRO, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões  da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da Lei, etc... 
FAZ SABER a todos que na 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, processa-se a 
AÇÃO DE ALVARÁ de n°. 00023032420228272706  proposta por MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA para liberação 
de valores em nome do Extinto Antonio Alves de Oliveira, no qual, era portador do Registro Geral nº 287.533, SSP/TO, inscrito 
no CPF/MF sob o nº. 099.613.721-15, falecido em 14/07/2021, sendo o presente edital para a CITAÇÃO de qualquer terceiro 
interessado, dando-lhe conhecimento dos termos da ação, bem como do prazo para contestação de 15(quinze) dias. E para que 
chegue ao conhecimento de todos expediu-se o presente Edital, que será publicado na forma da lei e afixado cópia no placar do 
fórum local. Eu, Celina Martins de Almeida, Técnica Judiciária/mat 238445, digitei e conferi. OBSERVAÇÃO: O processo tramita 
por meio eletrônico e, através do número 00023032420228272706 e chave 258308972222 do processo acima informados, é 
permitido o acesso integral dos autos junto ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Link de acesso ao processo 
eletrônico:https://consultaeproc.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/externo_controlador.php?acao=processo_consulta_publi
ca. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 
Editais de citações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO (Prazo: 20 dias) 
O DR. SÉRGIO APARECIDO PAIO, JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DAS FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS 
DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, ESTADO DO TOCANTINS, NA FORMA DA LEI...FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital virem ou conhecimento tiverem, que por este Juízo e Cartório da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e Registros Públicos, 
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se processam os Autos da Reintegração/Manutenção de Posse Nº 0003737-19.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA, em desfavor de MANOEL BONFIN ALVES MORAIS, sendo o presente para CITAR o requerido MANOEL BONFIN 
ALVES MORAIS, inscrito no CPF 380.709.522-53, que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para, caso queira, 
apresentar defesa ao pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme os termos do r. despacho proferido no evento 73 dos 
referidos autos. 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 30/03/2022. Eu, Juliana Martins Cardoso, Técnica Judiciária que o digitei. 
 

2ª vara criminal execuções penais 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 0007974-
67.2018.827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JHONATHAN PAWMER FERREIRA CARVALHO, brasileiro, 
casado, serralheiro, nascido aos 15/08/1992, natural de Araguaina-TO, filho de Eder Jofre Sales Carvalho e Darly de Jesus 
Ferreira,  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na resposta 
o acusado podera 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 suas intimações, quando necessário. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, 
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação 
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do ARTIGO 155, CAPUT DO CODIGO PENAL 
 ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que a noticia 
chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no átrio do 
fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 31 de março de 2022. Rogério da Silva Lima – 
Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 0001244-
35.2021.827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e WESLEY PRIMO DE ARAUJO SILVA, brasileiro, solteiro, 
forrador,de gesso, nascido aos 22/02/1985, natural de Araguaina-TO, filho de Raimundo Araujo da Silva e de Creusa Primo de 
Araujo Silva, portador do RG 754671 SSP/TO,  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no 
prazo de 15 (quinze) dias, na resposta o acusado podera 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 suas 
intimações, quando necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será 
nomeado defensor para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se 
ver processar nos autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do ARTIGO 
14, CAPUT, DA LEI 10826/2033  ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do 
presente edital.E para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na 
imprensa por meio digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 31 de 
março de 2022. Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 0015659-
91.2019.827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e JOSE ESTEVAO SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido em 
09/02/1965, natural de Vitoria do Mearim/MA, filho de Napoleao Carneiro de Sousa e Maria Gonçalves de Sousa, CPF 
798.067.167-87  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 (quinze) dias, na 
resposta o acusado podera 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 suas intimações, quando necessário. Não 
apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor para oferece-la, 
concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos autos da ação 
penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do ARTIGO 155, 4º, I E IV DO CODIGO 
PENAL  ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E para que 
a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio digital, e no 
átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 31 de março de 2022. Rogério da 
Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE QUINZE (15) DIAS  
O Doutor Antonio Dantas Oliveira Junior, MM. Juiz de Direito titular da  2a Vara Criminal desta cidade e Comarca de Araguaina, 
Estado do Tocantins, na forma da lei, etc.FAZ SABER a todos quantos o presente edital de intimação virem ou conhecimento 
dele tiverem, que por este Juízo e respectiva Criminal, se processam os autos de Ação Penal , processo n° 0015659-
91.2019.827.2706, tendo como autor Ministério Publico Estadual e DARCILO FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, 
açougueiro, nascido em 09/05/1968, natural de Carmolandia/TO, filho de Geraldo Coimbra dos Santos e Altair Ferreira dos 
Santos, RG 1169830 SSP/TO  sendo o presente para CITA-LO E RESPONDER A ACUSAÇÃO , por escrito no prazo de 15 
(quinze) dias, na resposta o acusado podera 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 suas intimações, quando 
necessário. Não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado citado não constituir defensor, será nomeado defensor 
para oferece-la, concedendo-lhe vista dos autos pela prazo legal, a fim de ser qualificado e interrogado e, se ver processar nos 
autos da ação penal em epigrafe que, contra si move a Justiça Publica, por incurso  nas sanções do ARTIGO 180, CAPUT DO 
CODIGO PENAL  ate o final julgamento, sob pena de revelia, entregando, embora não seja pedida, contrafé do presente edital.E 
para que a noticia chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que será publicado, na imprensa por meio 
digital, e no átrio do fórum deste Juízo para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Araguaina-TO, 31 de março de 2022. 
Rogério da Silva Lima – Técnico Judiciário. Dr Antonio Dantas Oliveira Junior -  Juiz de Direito. 
 

3ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS  
O Senhor  ALVARO NASCIMENTO CUNHA, MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, na forma da lei, etc... F A Z  S A B E R aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este 
Juízo e Escrivania da 3ª Vara Cível, se processam a ação Procedimento Comum Cível nº 5001654-23.2012.8.27.2706, Chave 
nº476934027312 Valor da causa R$ 22.500,00, proposta por GENECI APARECIDA DO AMARAL BARBOSA em desfavor de 
ANTONIO PEIXOTO, AMELIA DE SOUZA PEIXOTO, RITA MARCIA PEIXOTO, MARIA HELENA PEIXOTO DE OLIVEIRA, 
ANTONIO FLORIANO PEIXOTO e ESPOLIO DE ANTONIO PEIXOTO, sendo o presente Edital para  CITAR os 
requeridos ANTONIO PEIXOTO, AMELIA DE SOUZA PEIXOTO, RITA MARCIA PEIXOTO, MARIA HELENA PEIXOTO DE 
OLIVEIRA, ANTONIO FLORIANO PEIXOTO e ESPOLIO DE ANTONIO PEIXOTO, por todos os termos da ação,  para, 
querendo, contestar a ação no prazo de 15(quinze) dias, ciente que não sendo oferecida defesa no prazo legal, presumir-se-ão 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. Tudo de conformidade com o despacho do evento 190, a seguir 
transcrito: Uma vez esgotados todos os meios de localização do requerido, determino sua citação por edital para apresentar 
defesa no prazo de 15 dias, nos termos dos artigos 256, § 3º e 259, todos do Código de Processo Civil. Prazo de publicação 30 
dias. Intime-se e cumpra-se. Alvaro Nascimento Cunha - Juiz de Direito". OBSERVAÇÃO: Para ter acesso a todo teor do 
processo, basta acessar o sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins (www.tjto.ius.br) e acessar as seguintes guias: 
Processo Judicial Eletrônico - E-PROC / e-Proc 1º Grau / consulta pública / rito ordinário / consulta processual. Digite o número e 
chave do processo indicados acima. A resposta deverá ser apresentada por meio eletrônico, através de advogado, devidamente 
cadastrado no sistema EPROC. Caso não tenha condições de constituir advogado, poderá procurar a Defensoria Pública do 
Estado do Tocantins. 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  24 de março de 2022. Eu, Elias Mendes Carvalho, 
Escrivão Judicial, que digitei. ALVARO NASCIMENTO CUNHA - Juiz de Direito. 
 

Central de execuções fiscais 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL Nº 5055773, de Intimação de Sentença com prazo de 15(quinze) dias 
  
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5008050-
79.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de M.G.J.SILVA, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.928.163/0001-64 e MARIA DAS GRAÇAS 
JARDIM SILVA, pessoa fisica, inscrita no CPF sob o nº 798.329.701-72, sendo o mesmo para INTIMAR as partes executadas 
acima descritas, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da SENTENÇA proferida no evento n.º 124 
- SENT1 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "... No caso sub judice, o marco inicial se deu em 19/08/2015, portanto, o 
prazo prescricional se perfectibilizou em 19/08/2021, 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 
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exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Intimem-se as partes 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 TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Publique-se. 
Registre-se.  Araguaina-TO, 29 de março de 2022. 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 30 dias do mês de 
março de 2022. Eu, Francisco Albery Fernandes Barros - Auxiliar Judiciário, que o digitei. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0030067-
87.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de VALDECY PEREIRA REIS, CNPJ/CPF nº 
18018033153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "  Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno 
a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram 
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o 
executado acerca do conteúdo da presente sentença, bem como para que no mesmo ato informe os dados bancários para 
levantamento do valor residual; e Cientifique o exequente acerca da referida sentença. Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa Cumpra-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. 
Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5010267-
32.2012.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de WILARDO LOPES BEZERRA e W L BEZERRA, CNPJ/CPF nº 93654081134 e 06102741000160, sendo o mesmo para 
INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 93 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito:  Ante o exposto, 
com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao 
caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código 
de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade 
da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5008398-
97.2013.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
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face de HELLEN CASTILHO GOUVEIA, CNPJ/CPF nº 95681205134, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 107 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade 
da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III)". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5001981-
70.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ZILDA MENDES GOLCALVES GAMA, CNPJ/CPF nº 
90728629100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 106 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista os alvarás expedidos 
e pagos em favor da Procuradoria Geral do Município, nos eventos 96 e 98. 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: Intimem-se as partes acerca da 
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; Proceda-se com as diligências necessárias com o fim de expedição de alvará para levantamento do valor excedente 
em favor da executada, conforme determinação contida no evento 94; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de 
admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa 
definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos 
termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital 
que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA 
SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0020662-
32.2016.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ALDENORA GOMES DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
18670270110, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 116 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
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218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Determino o efetivo cumprimento da determinação de liberação do saldo excedente em 
favor da parte exequida, observando os dados bancários indicados Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de 
março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5000094-
95.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de FLAVIO ADRIANO CAMARGO MEDEIROS, FABIO ALEXANDRE CARVALHO MEDEIROS e CAMARGO E MEDEIROS 
LTDA, CNPJ/CPF nº 31350380172, 39475484191 e 38140018000161, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 71 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso 
Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da 
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes em 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).". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0027023-
26.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOAO MESSIAS BISERRA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
12557439304, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "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 o pagamento do débito no evento 44. 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: Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. 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.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês 
de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0018307-
44.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RAFAEL MOURA DE ALENCAR, CNPJ/CPF nº 
62868608191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 34 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
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resolução de mérito, em face de 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: Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a 
parte executada quanto a presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; Cumpra-se com a determinação de expedição de alvará judicial em favor da parte executada, 
conforme conteúdo do evento 31; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0024135-
84.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUZIA GOMES PARENTE, CNPJ/CPF nº 
91397596104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "  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 o pagamento do débito no evento 45 (ANEXO3) 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: Intimem-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. 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.". 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 29dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
  
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0014299-
53.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOAO CAMILO PEDROSA, CNPJ/CPF nº 
16663764691, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito:  Ante o 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 Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o executado acerca do 
conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença, no prazo de 05 (cinco) dias; Após o 
transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 
dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5002698-
82.2009.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA TEREZINHA PEREIRA, CNPJ/CPF nº 
44033001115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 77 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 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)." E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5000096-
55.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de SANDRA MOURA VIEIRA e SANDRA MOURA VIEIRA, CNPJ/CPF nº 91498120172 e 04936458000108, sendo o 
mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 73 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: 
"Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 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). ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 

  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 5000030-
80.2005.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MANOEL EDVAN MENESES DE PINHO, IDOURIVAM MENEZES DE PINHO e AUTO PECAS MENAUTO EIRELI, 
CNPJ/CPF nº 26182203153, 08805774871 e 00800169000126, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 101 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a empresa executada AUTOPECAS MENAUTO EIRELI e o sócio MANOEL EDVAN MENESES DE 
PINHO ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Em contrapartida, deixo de condenar a parte executada 
IDOURIVAM MENEZES DE PINHO ante a ausência de triangulação da relação processual. Os honorários sucumbenciais foram 
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença, exceto o sócio executado não citado nos autos; 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 
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juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o transito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos 
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, 
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0027490-
05.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de NAGILA DIAS CAMPOS, CNPJ/CPF nº 
54959063149, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 26 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. 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 ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique-se a exequente ante 
a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a parte executada quanto ao conteúdo da presente sentença; Expeça-se alvará judicial 
em favor do Tesouro Municipal, nos termos requerido pela exequente (evento 24, PET2); Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos 
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, 
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, 
MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0021125-
66.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JUAREZ DANTAS GONÇALVES, CNPJ/CPF nº 
18673813115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 42 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o executado acerca do 
conteúdo da presente sentença, bem como para que no mesmo ato informe os dados bancários para levantamento do valor 
residual; e Intime-se o exequente acerca da referida sentença. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0005552-
51.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JULIO MARQUES RIBEIRO, CNPJ/CPF nº 
11481129104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 44 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
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quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o executado acerca do 
conteúdo da presente sentença, bem como para que no mesmo ato informe os dados bancários para levantamento do valor 
residual; e Cientifique o exequente acerca da referida sentença. Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular 
nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados 
no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0013051-
86.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de AUTOPLACAS TOCANTINS LTDA, CNPJ/CPF nº 
05930311000173, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " 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:  Intimem-se as 
partes acerca do conteúdo da presente sentença; (Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para 
apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 
art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício 
circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0029770-
46.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de AUGUSTA MESQUITA DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 
56629109104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 16 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. 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 ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Cientifique-se a exequente ante 
a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a executada acerca do conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos 
no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, 
seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO 
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, 
MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0015728-
55.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DARCI JOSE MOREIRA, CNPJ/CPF nº 
12452513172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 45 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, 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. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que:  Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente sentença; Promova-
se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de 
apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de 
juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em 
julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório 
com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais 
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE 
ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 5000180-
56.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ALESSANDRO JOSE DE ARAUJO FALCÃO e A. J. DE ARAUJO FALCAO, CNPJ/CPF nº 40320928420 e 
03880546000172, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 90 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, 
de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos 
termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça 
(AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da 
causalidade, deixo de condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo 
em vista que a parte executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o 
seu direito em ver satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários 
advocatícios sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-
se as partes acerca do conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III).". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 5000251-
58.2008.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS e 
ESTADO DO TOCANTINS em face de MAURICIO AGAPITO DOS SANTOS JUNIOR, JOSE ANTONIO AGAPITO DE ARAUJO e 
JM TRANSPORTES LTDA, CNPJ/CPF nº 76144402187, 63294451172 e 03883613000102, sendo o mesmo para INTIMAR a 
parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar 
ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 89 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com 
respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição intercorrente ao caso sub 
judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de 
Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1532496/SP; REsp 
1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a exequente ao 
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pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu causa ao 
ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
quanto ao conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade 
da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de 
lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remetam-se os autos ao TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo 
relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Cumpra-se. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS 
ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0019383-
79.2014.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARCOS DE PINHO MOURAO, CNPJ/CPF nº 
04022084120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 84 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime a parte executada acerca 
do conteúdo da presente sentença, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe seus dados bancários para 
levantamento do saldo residual ainda contido nos autos; Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo; Promova a 
retirada da restrição de transferência veicular promovida nos assentamentos do automóvel de placa nº OBY3191 (evento 45); 
Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; e Cumpridas as determinações 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir 
o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS 
ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0000631-
49.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUIS CESAR ALVES DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
32395612120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante ao exposto, EXTINGO, conforme requerido pelo exequente no evento 49 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 acerca do 
conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0024039-
69.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ROBERTO BEZERRA ALENCAR, CNPJ/CPF nº 
95612270100, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 32 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, 
remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator 
do recurso (CPC, art. 932, III); Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa; e Cumpridas as determinações 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0028316-
31.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARGARETH BUTARELLI VITOR, CNPJ/CPF nº 
95823921187, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 13 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, c/c artigo 92gmaio4, inciso II, ambos do Código de Processo 
Civil, julgo 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 hajam. Os honorários sucumbenciais foram 
devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; e Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0023215-
13.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA CONCEIÇÃO MACHADO PEREIRA, 
CNPJ/CPF nº 36970123120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 47 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: Intime-se a executada acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença, 
no prazo de 05 (cinco) dias; Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.". 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 
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cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE 
ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0023846-
54.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DAYSE AIRES DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 
73430889200, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; e Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0027232-
92.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE FRANCISCO GOMES DA FONSECA, 
CNPJ/CPF nº 15993035153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 48 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: Intime-se o executado acerca do conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença, 
no prazo de 05 (cinco) dias; Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE 
ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0019183-
28.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de GRACYELA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ALVES E 
ALVES, CNPJ/CPF nº 00318177188, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 16 
dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino o encerramento do prazo em aberto no evento 12. Determino ao Cartório 
da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; e 
Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no 
placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de 
março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0028608-
50.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MAURICEA GOMES DA SILVA, MARIA MERES 
FERREIRA DA SILVA e RENATA SILVA ARAÚJO, CNPJ/CPF nº 32929943220, 42518180320 e 04929726131, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 37 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "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. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas 
processuais finais, caso hajam. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados (evento 34). Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime a parte executada acerca do conteúdo da presente 
sentença; Cientifique o exequente acerca do presente conteúdo; e 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. Cumpridas as determinações 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0007719-
41.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ROSANE EDUARDO CANEDO, CNPJ/CPF nº 
33652392191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 49 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o executado acerca do 
conteúdo da presente sentença; e Cientifique o exequente acerca da referida sentença. Após o transito em julgado, em 
cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a 
conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no 
processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus 
dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. 
Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0022526-
66.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de EDUARDO SOARES, CNPJ/CPF nº 24076414934, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 50 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se o executado acerca do 
conteúdo da presente sentença; Cientifique-se o exequente acerca da referida sentença, no prazo de 05 (cinco) dias; Após o 
transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, 
proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos 
documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento 
das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.". E para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça 
e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 
dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0017899-
92.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOAO CARDOSO DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
16594240110, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 142 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " 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 139. 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: Intimem-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença;  (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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0006331-
06.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de RENATO FERREIRA MIRANDA, CNPJ/CPF nº 
26453630168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0004928-
02.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ/CPF 
nº 18685730104, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 25 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "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 23. 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:  Cientifique-se a exequente em 
virtude da renúncia ao prazo recursal; Intime-se a parte executada quanto ao conteúdo da presente sentença; 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 
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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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum 
local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. 
Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0016696-
85.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SORAIA MACHADO BATISTA, CPF nº 245.587.882-
15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 43 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: "  Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte 
executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; e Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.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 30 
dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALVES MOURA GOMES FERREIRA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0004895-
22.2014.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de J N S ARAUJO GUARESE e JOSEPH NICKOLAS ARAUJO GUARESE, CNPJ/CPF nº 08949369000157 e 
02185711199, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 80 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Intime-se. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente 
edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta 
cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE 
ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0000227-
95.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ADELSON RODRIGUES BARBOSA, CNPJ/CPF nº 
(#)CPFREULISTA(#), sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não 
sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 28 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, EXTINGO a presente execução fiscal sem resolução de mérito, nos termos do 
artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Sob a égide do princípio da causalidade, condeno o MUNICÍPIO DE 
ARAGUAÍNA ao pagamento das despesas processuais, caso hajam. Sem condenação ao pagamento de honorários, visto que o 
executado não constituiu advogado. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime 
as partes acerca da presente sentença; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo 
de lei; III) após, remeta os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser 
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realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); e Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5000364-
41.2010.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de MARIA DAS GRAÇAS JARDIM SILVA e M.G.J.SILVA, CNPJ/CPF nº 79832970172 e 02928163000164, sendo o mesmo 
para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 87 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o 
exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a prescrição 
intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 
inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 
1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de condenar a 
exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte executada deu 
causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver satisfeito o crédito 
exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
acerca do conteúdo da presente sentença; 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)". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID 
JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0003204-
60.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA PEREIRA GONÇALVES, CNPJ/CPF nº 
57656096191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 39 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; e Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 5000339-
09.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de ANTONIO MANOEL DE ARAUJO e A M DE ARAÚJO COMERCIO, CNPJ/CPF nº 77228901134 e 01661962000154, 
sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 107 dos autos em epígrafe, a seguir 
transcrito: " Ante o exposto, com respaldo no citado Recurso Especial Repetitivo nº 1.340.553, RECONHEÇO, de ofício, a 
prescrição intercorrente ao caso sub judice, e consequentemente, EXTINGO o feito com resolução de mérito, nos termos do 
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no 
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AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes da 
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes em 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). ". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário 
Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do 
Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0000648-
85.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ROGERIO MENDES DE PAULA, CNPJ/CPF nº 
56323158604, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 50 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "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. Os honorários advocatícios foram devidamente 
quitados. (evento 48).  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:  Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença; Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal.  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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS 
ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0007670-
73.2015.8.27.2706, proposta pelo ESTADO DO TOCANTINS em face de JOANITO MARTINS DE SOUSA - ME e JOANITO 
MARTINS DE SOUSA, CNPJ/CPF nº 04979574000104 e 62525875168, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 70 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "  Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, 
do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, tendo em vista a informação de pagamento do débito nos eventos 65, 66 e 68. 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: Intimem-se as 
partes da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte 
executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) 
apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os 
autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso 
(CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, 
que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0000119-
32.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ANTENOR GOMES SANTIAGO, CNPJ/CPF nº 
09582355115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 40 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado 
no evento 30. 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: Intimem-se as partes da 
presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 
Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria 
Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se.". E 
para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial 
da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0000468-
69.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE DIAS DE ARAUJO, CNPJ/CPF nº 
82732230197, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 33 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 31.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:Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal;Intime-se a 
parte executada quanto a presente sentença;Expeça-se alvará judicial na forma requerida pela exequente no evento 31, 
ANEXO2, pág. 02, a fim que seja realizada a transferência do valor penhorado para a conta do Tesouro Municipal;Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, 
III);Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês 
de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0026693-
63.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de OSCAR JOSE FERREIRA DOS SANTOS, 
CNPJ/CPF nº 38859726115, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 63 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento.Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito nos eventos 51 e 54.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:Intimem-se as partes quanto ao conteúdo da presente 
sentença;Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, 
III);Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
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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.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês 
de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0027280-
51.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE RUBENS DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
19239270191, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 46 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: " 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 44.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:Intimem-se ás partes acerca do 
conteúdo da presente sentença.(Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no 
prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III);(Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda 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.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0018889-
83.2015.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA ARLETE ALVES SANTANA, CNPJ/CPF nº 
45470650120, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 62 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o 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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a 
parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente 
quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intime as partes acerca do 
conteúdo da presente sentença; e Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que 
será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0000120-
51.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de WALTER ATTA RODRIGUES BITTENCOURT 
JUNIOR, CNPJ/CPF nº 14924846368, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar 
incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 
56 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o 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.Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam.Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados.Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
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que:Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença;Após o transito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da 
remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 5000020-
41.2002.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS e ESTADO DO TOCANTINS em 
face de VERSEARA MARIA DO BOM TEMPO, FRANCISCO LINO DE SOUSA e F F COM. DE PROD. LIMPEZA E HIGIENE 
LTDA, CNPJ/CPF nº 15790517153, 07179804134 e 02525289000198, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que 
atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da 
sentença proferida no evento n.º 142 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, reconheço de ofício 
a prescrição originária do crédito tributário executório e, consequentemente, EXTINGO o feito, com resolução de mérito, nos 
termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil e artigos 156, inciso V, e 174, parágrafo único, inciso I, do Código 
Tributário Nacional, redação anterior a LC 118/2005. Pautado no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt 
no AREsp 1532496/SP; REsp 1834500/PE; e REsp 1769201/SP), bem como sob a égide do princípio da causalidade, deixo de 
condenar a exequente ao pagamento das despesas processuais finais e honorários advocatícios, tendo em vista que a parte 
executada deu causa ao ajuizamento da ação, sendo contraproducente que a exequente, além de perder o seu direito em ver 
satisfeito o crédito exequendo, ainda assuma a obrigação quanto ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios 
sucumbenciais. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: Intimem-se as partes 
quanto ao conteúdo da presente sentença; Cumpra-se a determinação contida no evento 73, DESP1, tendo em vista que a 
liberação do valor constrito se deu de forma parcial em favor do executado; 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. ". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês 
de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0026519-
54.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JOSE RICARDO RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA, 
CNPJ/CPF nº 79845940153, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 53 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: " Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento.Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em 
vista a informação de pagamento do débito no evento 51.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:Intimem-se as partes acerca do conteúdo da presente 
sentença;Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada;Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, 
III);Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém 
possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado 
no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês 
de março de 2022. Eu, INGRID JAMILLE SOUSA SILVA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0022717-
14.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de DOLORES SERAFIM DOS ANJOS, CNPJ/CPF nº 
02630137821, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 46 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "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 44. 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:  Intime-se a parte executada 
acerca do conteúdo da presente sentença. Cientifique-se a exequente em virtude da renúncia ao prazo recursal.  (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. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 
2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0024795-
78.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de CLÁUDIA ALTINA AUGUSTA DO NASCIMENTO, 
CNPJ/CPF nº 46300775372, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e 
não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 12 dos 
autos em epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 
julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em 
virtude do pagamento informado no evento 10. 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: Intimem-se as partes da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens 
de titularidade da parte executada; Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, 
Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0026431-
79.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LILA DE OLIVEIRA LACERDA, CNPJ/CPF nº 
181.013.301-78, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito 
com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 49. 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:  Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a 
executada quanto ao conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
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09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0026191-
90.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de ACIARA MARIA SOUSA DA SILVA, CNPJ/CPF nº 
73214302353, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 12 dos autos em epígrafe, a 
seguir transcrito: "Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com 
resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a informação de 
pagamento do débito no evento 10. 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:  Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; Intime-se a 
executada acerca do conteúdo da presente sentença; Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade da parte executada; Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, 
no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) 
após, remetam-se os autos ao e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado 
pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 
218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no 
sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes 
da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, 
endereço) e o valor da causa. Cumprida a determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo 
à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma 
(01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Araguaína, Estado do Tocantins, aos 29 dias do mês de março de 2022. Eu, MATHEUS ALENCAR DE ALMEIDA, Auxiliar 
Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0026347-
78.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARTA PEREIRA DANTAS, CNPJ/CPF nº 
988.473.091-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 19 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do próprio 
exequente ter requerido a extinção do feito diante da satisfação da pretensão, logo, aferir-se pagamento da verba. Sob a égide 
do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao 
Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique a exequente em razão da renúncia ao 
prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente decisão; 3 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre 
bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO. Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS 
MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0022959-
70.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARIA LINDALVA SOARES DA SILVA, CNPJ/CPF 
nº 487.543.233-04, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face de pagamento.Deixo de condenar em honorários advocatícios, em razão de a própria 
exequente requerer extinção do feito com fundamento que o débito fora adimplido, logo, infere-se o pagamento da verba. 
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 
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Pública que:  a)    Cientifique-se a exequente ante a renúncia ao prazo recursal; b)   Intime-se a parte executada da presente 
sentença; c)   Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; d)   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); e)    Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, 
de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO..". 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 31 dias do mês 
de março de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 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 0008496-
89.2021.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARCIO FERNANDO RAMOS, CNPJ/CPF nº 
527.984.101-34, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 12 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento 
informado no evento 10, EXTR2. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas 
processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 -
 Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente sentença; 3 - Promova a 
retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da executada; 4 - Cumprida as determinações 
acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança 
das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do 
Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de março de 
2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (PRAZO DE 15 DIAS) 
A Magistrada, ao final assinado, FAZ SABER a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por esta Vara 
de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública de Araguaína-TO, processam os autos de Execução Fiscal nº 5000004-
63.1997.8.27.2706, proposta pelo PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO TOCANTINS, ESTADO DO TOCANTINS e 
ESTADO DO TOCANTINS em face de ROSANA PEREIRA SAADO, MANOEL LOPES MURITIBA e SUPERMERCADO 
AQUARIUS LTDA, CNPJ/CPF nº 466.936.291-72, 169.292.841-49 e 37.323.243/0001-70, sendo o mesmo para INTIMAR a parte 
executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do 
inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 64 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante ao exposto, com base no 
artigo 487, inciso I, c/c artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo 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, caso hajam. Os honorários sucumbenciais foram devidamente quitados (EVENTO 42). Determino ao Cartório da 
Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Intime as partes da presente sentença; 2 - Caso seja interposto 
recurso de apelação: I) intime o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a 
parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta 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); e 3 - Após o transito 
em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o 
cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos 
insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas 
finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa; 4 - Havendo constrição de bens moveis do 
devedor, providenciem a imediata liberação quando a constrição tiver sido realizada pelo sistema RENAJUD ou, expeça-se 
ofício ao órgão competente para que proceda à liberação respectiva; 5 - 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.". 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 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS 
MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0030352-
46.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de JACKELINY CAETANO LUSTOSA, CNPJ/CPF nº 
021.876.541-09, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 23 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o 
pagamento informado no evento 21, EXTR2. Considerando que a execução fiscal foi ajuizada em face da executada por inércia 
da mesma em comunicar a Municipalidade quanto à rescisão contratual e a consequente alteração de propriedade, condeno a 
executada ao pagamento das custas processuais, caso haja. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se a exequente da presente, ante a renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime-se a executada da 
presente sentença, bem como, para que caso queira, procure a Secretaria Fazendária Municipal com o fim de efetuar a exclusão 
do seu nome e dados pessoais referentes ao cadastro imobiliário junto ao Fisco, atinente ao imóvel acostado na CDA; 3 -
 Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade da parte executada; 4 - Caso seja 
interposto recurso de apelação: I) intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso 
adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remetam-se os autos ao e. TJTO, 
independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III); 
5 - Após o trânsito em julgado, em cumprimento ao Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 
23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles 
correspondem com os documentos insertos no processo, certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) 
condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados (CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa. Cumprida a 
determinação acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial 
Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.". 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 31 dias do mês 
de março de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0024770-
65.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUCAS SOUSA SANTANA e LUCIANO 
NASCIMENTO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 082.215.567-26, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença 
proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 29. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o 
executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente 
sentença; 3 - Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte 
executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 4 - Promova a retirada de 
eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais 
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.Cumpra-se.". 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 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA 
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0024770-
65.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de LUCAS SOUSA SANTANA e LUCIANO 
NASCIMENTO DOS SANTOS, CNPJ/CPF nº 082.215.567-26, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente 
encontra-se em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença 
proferida no evento n.º 31 dos autos em epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do 
Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em 
honorários advocatícios, em virtude do pagamento informado no evento 29. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno o 
executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de 
Saúde Pública que: 1 - Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime o executado da presente 
sentença; 3 - Expeça-se alvará para liberação do valor bloqueado, mais acréscimos legais, em favor da parte 
executada, devendo o Cartório proceder com as diligências necessárias para devolução do montante; 4 - Promova a retirada de 
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eventuais gravames existentes sobre bens de titularidade do executado; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a 
baixa definitiva, e REMETA-SE o processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais 
nos termos do Provimento n. 09/2019/CGJUS/TO.Cumpra-se.". 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 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA 
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0029974-
27.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SORAIA MACHADO BATISTA, CNPJ/CPF nº 
245.587.882-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 41 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pagamento 
informado no evento 39. Sob a égide do Princípio da Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das custas 
processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 -
 Cientifique o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 - Intime a executada da presente sentença; 3 - EXPEÇA 
alvará, para transferência integral dos valores penhorados (evento 31), mais os acréscimos legais correspondentes, para as 
contas informadas pelo exequente no evento 39 (ANEXO2); 4 - Promova a retirada de eventuais gravames existentes sobre 
bens de titularidade da executada; 5 - Cumprida as determinações acima, PROMOVA-SE a baixa definitiva, e REMETA-SE o 
processo à COJUN – Contadoria Judicial Unificada para a cobrança das custas processuais nos termos do Provimento n. 
09/2019/CGJUS/TO.Cumpra-se.". 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 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS 
MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0008131-
69.2020.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de SERGIO CAVALCANTE PEGO, CNPJ/CPF nº 
919.740.111-00, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 17 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...Ante o exposto, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, julgo EXTINTO o 
feito com resolução de mérito, em face de pagamento. Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do pedido do 
próprio exequente em extinguir o feito, logo, infere-se adimplência da verba. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, caso hajam. Determino ao Cartório da Vara de 
Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública que: 1 - Cientifique-se o exequente em razão da renúncia ao prazo recursal; 2 -
 Intime-se o executado da presente sentença; 3 - Promova-se a retirada de eventuais gravames existentes sobre bens de 
titularidade do executado; 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.Cumpra-se.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital que será 
publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA CAROLYNA DOS SANTOS 
MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA (COM PRAZO DE 15 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 0019434-
17.2019.8.27.2706, proposta pelo MUNICIPIO DE ARAGUAINA em face de MARLUCE DE FIGUEIREDO MARTINS, CNPJ/CPF 
nº 131.754.321-15, sendo o mesmo para INTIMAR a parte executada que atualmente encontra-se em lugar incerto e não sabido, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, tomar ciência do inteiro teor da sentença proferida no evento n.º 51 dos autos em 
epígrafe, a seguir transcrito: "...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. Sob a égide do Princípio da 
Causalidade, condeno a parte executada ao pagamento das despesas processuais finais, caso hajam. Os honorários 
sucumbenciais foram devidamente quitados. Determino ao Cartório da Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde Pública 
que: 1 - Intime as partes acerca do conteúdo da presente sentença; 2 - Caso seja interposto recurso de apelação: I) intime o 
apelado para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; II) apresentado recurso adesivo, intime a parte contrária para apresentar 
contrarrazões, no prazo de lei; III) após, remeta 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); e 3 - Após o transito em julgado, em cumprimento ao 
Ofício circular nº 218/2017/PRESIDENCIA/DIGER/DIFIN/DFESP, de 23.08.2017, proceda o cartório com a conferência dos 
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dados cadastrados no sistema e-PROC, a fim de verificar se eles correspondem aos documentos insertos no processo, 
certificando nos autos antes da remessa à COJUN, a(s) parte(s) condenada(s) ao pagamento das custas finais, seus dados 
(CPF, CNPJ, RG, telefone, endereço) e o valor da causa.". E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado uma (01) vez no Diário Oficial da Justiça e afixado no placar do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, aos 31 dias do mês de março de 2022. Eu, ANA 
CAROLYNA DOS SANTOS MACEDO, Auxiliar Judiciário, que o digitei. 
 

Às partes e aos advogados 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 5000161-26.2003.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Advogado/Procurador(a): KLEDSON DE MOURA LIMA 8786810 
Executado:   J. A. CHAVES INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
SENTENÇA: “(...) No caso sub judice, o marco inicial se deu em 22/09/2014, portanto, o prazo prescricional se perfectibilizou em 
22/09/2020, 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: 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 TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, art. 1.010, § 3º), a 
ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 932, III). Intimem-se. Publique-se. Registre-se.  Araguaina-TO, 29 de março de 
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0028746-80.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:   OSVALDINO VAZ DE SIQUEIRA 
SENTENÇA: “(...) Conforme dito no relatório, faleceu o executado na do dia 09 de dezembro de 2021, em momento posterior ao 
ajuizamento da ação, sendo, anterior ao ato citatório. Assim o sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do Código de 
Processo Civil, a extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. 
DISPOSITIVO. Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo 
Civil. Sem condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. 
Intime-se. Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquive-se.  Araguaina-TO, 29 de março de 2022. 
Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0027804-48.2020.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:   PEDRO NAZARE DE SOUZA 
SENTENÇA: “(...) O MUNICÍPIO DE ARAGUAÍNA, já qualificado, ajuizou a presente ação de execução fiscal em desfavor 
de PEDRO NAZARÉ DE SOUZA, no escopo de cobrar crédito consubstanciado pela Certidão de Dívida Ativa nº 20200051605, 
a qual é oriunda do não pagamento de IPTU referente aos anos de 2016 a 2018. No evento 09, após as diligências necessárias 
para a efetivação do ato citatório, foi certificada a impossibilidade de citação em razão do falecimento do executado, bem como, 
sendo anexada certidão de óbito do mesmo, a qual dá conta do evento em momento anterior ao ajuizamento da presente 
execução. No petitório do evento 14, o exequente manifestou aos autos requerendo a extinção do feito, ante a 
intransmissibilidade da ação. É o relatório do necessário. Decido. O executado faleceu no dia 13/10/2011, em momento 
anterior ao ajuizamento da execução. Assim sendo, por força do disposto no artigo 485, IX, do Código de Processo Civil, a 
extinção do feito é medida que se impõe, em virtude da morte do executado e da intransmissibilidade da ação. DISPOSITIVO. 
Ante o exposto, EXTINGO o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, IX, do Código de Processo Civil. Sem 
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condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários sucumbenciais, ante a não instauração da lide. Intime-se. 
Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 29 de março de 2022. Milene de Carvalho 
Henrique - Juíza de Direito. 
 
ÁS PARTES E AO(S) ADVOGADO(S) 
AUTOS Nº 0026029-32.2019.8.27.2706/TO 
Classe Judicial: EXECUÇÃO FISCAL 
Exequente: MUNICIPIO DE ARAGUAINA 
Advogado/Procurador(a): GUSTAVO FIDALGO E VICENTE PGM31051 
Executado:   CARLOS MARQUES DE FREITAS 
SENTENÇA: “(...) O Código de Processo Civil é bem claro ao dizer, em seu artigo 924, inciso II, que extingue-se a execução 
quando a obrigação for satisfeita. Conforme dito no relatório, o exequente informou a quitação total do crédito exequendo, tanto o 
principal quanto os honorários sucumbenciais. Destarte, a extinção do feito é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o 
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. Sob a égide do Princípio da Causalidade, CONDENO a parte executada ao 
pagamento das despesas processuais finais, caso haja. Os honorários advocatícios foram devidamente quitados. 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 - 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 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. 4 - 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. Intimem-se. Publique-se. Registre-se. Transitada em julgado, arquive-se. Araguaina-TO, 29 de março de 
2022. Milene de Carvalho Henrique - Juíza de Direito. 
 

ARAGUATINS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Junior, Meritíssimo Juiz de Direito Titular na Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado 
do Tocantins, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e Escrivania do 1º Cível, se processa os autos de Ação: Execução Fiscal, Processo n° 0004181-
83.2019.8.27.2707, chave para consulta n° 557454594619 no sistema processual eletrônico e-Proc, que tem como Requerente: 
BANCO DO BRASIL SA, CNPJ nº 00.000.000/0001-91 e Executados: FRANCIVALDO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, 
solteiro, pecuarista, portador da Carteira de Identidade nº. 1285297, órgão emissor SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 
254.629.308-79 e ROSIVAN BARBOSA DA SILVA, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº. 704638 
 órgão emissor SSP/TO, inscrito no CPF/MF sob o nº. 000.015.781-38, atualmente em locais incertos e não sabidos, e por este 
meio CITA-SE os executados, do inteiro teor da presente ação, para, no prazo de 03 (três) dias, PAGAR a dívida exequenda 
expressa na petição inicial, no valor de R$ 116.904,52 (cento e dezesseis mil novecentos e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos), acrescidos de 10% de honorários sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2°, do CPC, considerando-se a 
simplicidade da causa e pequeno tempo exigido do profissional (CPC, artigo 827), reduzindo-se o valor pela metade, no caso de 
pagamento integral no prazo acima estabelecido. Tudo nos termos do despacho a seguir transcrito: Tendo em vista que as 
tentativas de citação do requerido tornaram-se infrutíferas e, com base no art. 256 do NCPC, defiro a citação por edital, com 
prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de revelia, NOMEIO como curador especial para defender os interesses do requerido citado 
por edital, a Defensoria Pública de Araguatins, nos termos do art. 72, II do NCPC. Intime-se o curador da presente 
nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. E para que chegue ao 
conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que fosse expedido o presente 
Edital, com as devidas publicações. DADO E PASSADO nesta cidade e comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, aos 31 de 
março de 2022. Eu (Ruth de S. A. da Silva), Técnica Judiciária que digitei. Juiz José Carlos Tajra Reis Júnior. 
 

Vara de família e sucessões 
Editais de citações com prazo de 30 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE (30) DIAS 
O Doutor José Carlos Tajra Reis Júnior, Juiz de Direito Titular da Vara Cível desta Comarca de Araguatins, Estado do Tocantins, 
na forma da Lei.  FAZ SABER a todos quanto o presente Edital, virem ou dele conhecimento tiverem que, por este Juízo e 
respectiva Escrivania de Família e Sucessões, se processam os autos de Alteração de Regime de Bens, Processo Eletrônico nº 
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0004533-70.2021.827.2707, tendo como requerentes Mauro da Silva Marques e Gislane Neres Gomes, sendo o presente para 
CITAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS dos termos da presente ação e para querendo no prazo legal, manifestar interesse 
no feito nos termos do § 1º do art. 734 do Código de Processo Civil. E para que ninguém alegue ignorância, mandou expedir o 
presente edital que será publicado e afixado na forma da Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Araguatins, 
Estado do Tocantins, aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (31/03/2022). Eu, (Verena de Jesus 
Marques Amado Rodrigues), Técnica Judiciária, o digitei. José Carlos Tajra Reis Júnior. Juiz de Direito. 
 

ARAPOEMA 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA DIAS 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0000043-02.2021.8.27.2708/TO 
AUTOR: GUSTAVO HENRIQUE ARAUJO MONTEIRO SILVA 
RÉU: NADIR LEMES PEREIRA LIMA 
RÉU: JOSE ERISVALDO LIMA MONTE 
RÉU: JD CELULARES LTDA 
  
O Doutor Jordan Jardim, Juiz de Direito da Única Vara Cível, desta Comarca de Arapoema–TO., na forma da Lei, etc... FAZ 
SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este meio CITA os requeridos JD 
CELULARES LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 26.085.041/0001-11, e seus representantes 
legais JOSE ERISVALDO LIMA MONTE, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 096.473.683-72, e NADIR LEMES 
PEREIRA LIMA, brasileira, empresaria, inscrita no CPF sob nº 507.332.731-49, residentes e domiciliados em LUGAR INCERTO 
E NÃO SABIDO, de todos os termos da presente ação, podendo contestá-la, se quiser, no prazo de 15 (quinze) dias. Tudo nos 
termos do r. despacho a seguir transcrito: “DEFIRO o pedido de citação editalícia de evento 23, ADVERTINDO a parte 
requerente que caso comprovado que alegou dolosamente a ocorrência das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 
incorrerá em multa de 05 (cinco) vezes o salário mínimo, revertida em benefício do citando (CPC, art. 258). EXPEÇA-SE edital, 
com prazo de 30 (trinta) dias úteis contados da data da primeira publicação. PUBLIQUE-SE na rede mundial de computadores, 
no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. Em caso de não comparecimento da parte, NOMEIO como curador 
especial para defender os interesses do(s) requerido(s) citado(s) por edital, a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, nos 
termos do art. 72, II do CPC. INTIME-SE o curador da presente nomeação, CONCEDENDO-LHE vistas ao processo pelo prazo 
legal (CPC, art. 186). Após manifestação do curador, intime-se a parte autora para manifestar acerca da contestação 
apresentada. Ao cartório expeça-se o necessário. Cumpra-se. Arapoema - TO, data certificada pelo sistema. Jordan Jardim Juiz 
de Direito.” E para que ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente edital que será 
publicado no Diário de Justiça deste Estado e afixado no placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca 
de Arapoema, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de março de dois mil e vinte e dois (29/03/2022). Eu, Elizeede 
Noleto Pereira, Servidora de Secretaria, digitei e subscrevi. 
 

1ª escrivania criminal 
Editais de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS O Doutor Jordan Jardin, MM. Juiz de Direito da Única Vara Criminal, 
desta Comarca de Arapoema-TO., 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, uma Ação Penal nº 0000052-27.2022.827.2708, movida pelo 
Ministério Público Estadual contra o(a)(s) acusado(a)(s):  NIVALDO SANTANA DE OLIVEIRA, vulgo “Gordim”, brasileiro, 
solteiro, desocupado, moreno, baixo, gordo, aproximadamente 25 anos de idade, demais dados desconhecidos, residente e 
domiciliado atualmente e lugar incerto e não sabido, para oferecer resposta aos termos da acusação, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias, podendo argüir preliminares e alegar tudo que interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, 
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, e se ver  processar criminalmente nos autos de Ação Penal  acima 
epigrafada, o qual se encontra denunciado como incurso nas sanções do Artigos 180 e 348 do Código Penal, bem como 
promover sua defesa e ser notificado dos ulteriores termos do processo a que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no local de costume.DADO E PASSADO nesta 
cidade e comarca de Arapoema-TO., aos vinte e quatro (24) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022). 
Eu, Roselma da Silva Ribeiro, Diretora de Secretaria, digitei o presente 
 

ARRAIAS 
1ª escrivania cível 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO  
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Execução Fiscal 
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Autos n°: 0003242-13.2018.8.27.2716 
Chave n°: 536855955818 
Polo Ativo: Estado do Tocantins 
Polo Passivo: Sebastião de Campos Filho-ME 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do 
Tocantins, a Execução Fiscal, Autos n° 0003242-13.2018.8.27.2716, movida pelo Estado do Tocantins em desfavor de Sebastião 
de Campos Filho-ME. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, MANDOU INTIMAR o executado SEBASTIÃO DE CAMPOS FILHO, 
CPF. 791.258.916-34, que encontra-se em local incerto e não sabido, a fim de que tome ciência do Termo de Penhora, evento 
33, para, querendo, oferecer embargos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme decisão, evento 30, cópia em anexo. E, para que 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que será publicado no Diário da Justiça e afixado no 
placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. Dado e passado nesta cidade e Comarca, no 
Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO DE 30 DIAS 
Classe Judicial: Usucapião 
Autos nº: 0000015-94.2022.8.27.2709 
Chave nº: 529778381122 
Polo Ativo: LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ 
Polo Passivo: CARLOS LUNA ALENCAR 
O Dr. Eduardo Barbosa Fernandes, MM. Juiz de Direito da Vara Cível, FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE 
CITAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa na Vara Cível desta Comarca de Arraias, Estado do Tocantins, 
a Ação de Usucapião, Autos n° 0000015-94.2022.8.27.2709, movida por Lirando de Azevedo Jacundá em desfavor do Espólio 
de Carlos de Luna Alencar e outros. Nestes autos, o MM. Juiz de Direito, através da decisão, evento 20, MANDOU CITAR o 
confinante ALMIR JOSE DE OLIVEIRA, brasileiro, portador do RG sob o nº 1.281.568 SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº 
282.396.441-04, proprietário da Fazenda Angical, e também os TERCEIROS E INTERESSADOS, a fim de que tomem ciência do 
teor da presente ação, sendo-lhes facultado consultar o processo a qualquer tempo, nos termos do artigo 695 do CPC, e que o 
prazo para apresentarem contestação é de 15 (quinze) dias, sob pena de presumir-se aceitos como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial (art. 344 do CPC). E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente EDITAL que 
será publicado no Diário da Justiça e afixado no placard do Fórum desta Comarca, em lugar público de costume, na forma legal. 
Dado e passado nesta cidade e Comarca, no Cartório Cível, data do protocolo eletrônico. Eu, Ádlla Silva Oliveira, Técnica 
Judiciária de 1ª Instância, digitei. 
 

AUGUSTINÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais 
  
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Escrivania Criminal desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 5000138-24.2010.8.27.2710/TO, figurando 
como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado NILSON SOUSA ALVES, brasileiro, união estável, 
lavrador, nascido aos 15/05/1987, natural de Tocantinópolis-TO, filho de Maria das Graças da Conceição Sousa, portador do RG 
nº 915.707 SSP/TO, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 
1, fls. 178 e EDIVALDO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS , brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido aos 09/07/1984, natural de 
Imperatriz-MA, filho de Almirene da Conceição dos Santos, portador do CPF nº 015.772.581-26, atualmente em lugar incerto e 
não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no evento 1, fls. 182. Referidos acusados encontram-se 
denunciados nestes autos, como incursos nas sanções do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal c/c art. 1º, I, da Lei 8.072/90. E 
como não tenha sido possível intimá-los pessoalmente por estarem em lugares incertos e não sabidos, conforme retro apontado, 
pelo presente edital, INTIMO-OS a comparecerem perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, 04/05/2022 15:00, a fim 
de participarem da audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e 
interrogado, conforme disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio 
Mauro do Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, 
Estado do Tocantins, Elaborado por mim, Benonias Ferreira Gomes - Técnico Judiciário, mat. 43074. 
 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO 
O Doutor ALANA IDE RIBEIRO DA SILVA, Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal desta Comarca de 
Augustinópolis, Estado do Tocantins, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento, que tramita neste Juízo e Serventia Criminal os autos da ação penal nº 0002196-46.2014.8.27.2710/TO, figurando 
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como autor o Ministério Público do Estado do Tocantins e como acusado LINDONJHONSON DE MELO SANTOS, vulgo "Índio", 
brasileiro, nascido aos 25/07/1981, natural de Imperatriz-MA, filho de Antonio Gonçalves dos Santos e JOSANA NUNES COSTA, 
brasileira, solteira, desempregada, nascida aos 15/06/1986, natural de Almerim-PA, filha de Raimundo Ferreira da Costa e 
Rosângela Ponte Nunes, atualmente em lugar incerto e não sabido, conforme certidão do Senhor Oficial de Justiça lançada no 
evento 01-doc 11- folha80. Referido acusado encontra-se denunciado nestes autos, como incurso nas sanções do artigo 157, 
§2°, incisos I e II, c/c art., 15 da Lei n° 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Pena. E como não tenha sido possível 
intimá-lo pessoalmente por estar em lugar incerto e não sabido, conforme retro apontado, pelo presente edital, INTIMO-O a 
comparecer perante este Juízo, nas dependências do Fórum local, no dia 05/05/2022, às 13:30 horas, a fim de participar da 
audiência de instrução e julgamento designada nos autos epigrafados e, ao final, ser qualificado e interrogado, conforme 
disciplina a nova sistemática processual. Outrossim, faz saber que este Juízo tem sua sede à Rua Antonio Mauro do 
Nascimento, s/nº, Bairro Bela Vista, Augustinópolis-TO. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Augustinópolis, Estado do 
Tocantins, aos dezoito dias do mês de março de dois mil e dezenove (18/03/2019). Elaborado por mim, Benonias Ferreira 
Gomes, Técnico Judiciário, mat. 43074. ALAN IDE RIBEIRO DA SILVA, Juiz de Direito. 
 

Diretoria do foro 

Editais 
  
Edital Nº 186 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS 
O EXMO. SR. DR. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum desta Comarca de 
Augustinópolis – TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.  
FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos disciplinados nos arts. 43 e 
107, da Lei Complementar 10/1996 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins será realizada CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA, na Comarca de Augustinópolis/TO, nos dias 31/03 a 30/04 do corrente ano, nas dependências do Fórum local, bem 
como, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da aludida Comarca, com início às 12:00h do dia 06/04/2022 e 
encerramento previsto para o dia 30/04/2022. Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correcionais, todos os 
Serventuários da Justiça, e, ainda, os Oficiais das Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca. Na 
oportunidade CONVIDA, para participar dos trabalhos, os Juízes de Direito da Aludida Comarca, Representantes do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados, bem como, os jurisdicionados em geral. 
Augustinópolis, 31 de março de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 
 

Portarias 
Portaria Nº 678/2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 22 de março de 2022 
O Juiz de Direito, JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, Diretor do Foro desta Comarca de Augustinópolis/TO, no uso de 
suas atribuições legais, conferidas pela Lei Complementar nº 10, de 11/01/1996, e, 
CONSIDERANDO a necessidade de otimizar o desempenho jurisdicional na 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis/TO e, a 
rotina de trabalho naquela serventia; 
CONSIDERANDO a classificação de Clinton Alves Gomes em processo seletivo referente EDITAL Nº 316/2021, 
PROCESSO 22.0.000007379-6, CONTRATO Nº 106/2022 publicado no Diário da Justiça nº 5147, em 14 de março de 2022; 
CONSIDERANDO o Termo de Posse e Exercício Nº 1 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS. 
CONSIDERANDO a contratação em caráter temporário para prestação de serviços como Técnico Judiciário de Clinton Alves 
Gomes na Comarca de Augustinópolis/TO. 
RESOLVE: 
Art. 1º Lotar Clinton Alves gomes, Contratação Temporária- EDITAL Nº 316/2021, para exercer a função de 
Técnico Judiciário na 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis/TO. 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
Comunique-se à Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.  
Publique-se. Cumpra-se. 
 
Portaria Nº 793/2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 31 de março de 2022 
Dispõe sobre a Correição Geral Ordinária a ser realizada na Comarca de Augustinópolis -TO. 

Jefferson David Asevedo Ramos, Juiz de Direito e Diretor do Foro da Comarca de Augustinópolis, Estado do Tocantins, no uso 
de suas atribuições legais e, 
CONSIDERANDO os termos dos arts. 43 e 107, da Lei Complementar nº. 10/1996, que confere ao Diretor do Foro a 
competência para realizar, anualmente, correição ordinária em todas as serventias da Comarca; 
CONSIDERANDO as disposições contidas no Provimento nº 11/2019, que instituiu a Consolidação das Normas da Corregedoria 
Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO a Recomendação Nº 1 - CGJUS/ASJCGJUS, que Recomenda a adoção de procedimentos para a realização 
de correições gerais ordinárias pelos(as) Juízes(as) Corregedores(as) Permanentes durante as restrições sanitárias impostas 
pela pandemia, e dá outras providências; 
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CONSIDERANDO a possibilidade de realização de correição pela Corregedoria-Geral da Justiça e pelos(as) Corregedores(as) 
Permanentes por meio virtual, com fulcro no art. 6º, parágrafo único, do Provimento 11/2019, inclusive com possibilidade de as 
reuniões com os magistrados acontecerem por videoconferência, conforme o estabelecido na Subseção II do Provimento nº 
11/2019/CGJUS/TO e na Resolução nº 08/2021/CGJUS; 
CONSIDERANDO a necessidade premente de realização de correição no âmbito da Comarca de Augustinópolis, tencionando 
identificar eventuais irregularidades e saná-las com vistas a melhorar a prestação jurisdicional; 
RESOLVE: 
Art. 1º. REALIZAR Correição Ordinária na Comarca de Augustinópolis, bem como nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à 
circunscrição da Comarca, iniciando-se aos 31 dias do mês de março de 2022, com término previsto para o dia 30 de abril do 
corrente ano, por videoconferência. 
Art. 2º. DESIGNAR a cerimônia de abertura dos trabalhos correcionais para o dia 06 de abril de 2022, às 12:00h, conforme 
Resolução nº 49, de 11 de dezembro de 2020, a qual será realizada  de forma virtual, por meio da plataforma “Yealink”, conforme 
link a ser disponibilizado. 
Art. 3º. Oficiar o Ministério Público, Defensoria Pública, a Delegacia de Polícia Civil, os representantes da OAB, Autoridades 
Municipais, bem como os responsáveis pelos Cartórios extrajudiciais vinculados a esta comarca, para participarem de forma 
virtual, por meio da plataforma “Yealink”, da solenidade de abertura dos trabalhos correcionais. 
Art. 4º. Durante o período da Correição Ordinária, com arrimo no item 1.3.25, do Provimento CGJUS – TO nº 02/2011, os prazos 
processuais, o expediente externo e o atendimento ao público “NÃO SERÃO SUSPENSOS”. 
Art. 5º. DETERMINAR a imediata expedição dos atos necessários, efetivando-se as publicações, as convocações, as 
comunicações e os convites de estilo, conforme previsto no Provimento/CGJUS nº. 011/2019. 
Art. 6º. DESIGNAR a servidora Ana Pressilia Silva Bandeira, matrícula 357333, Secretária do Juízo, para atuar como 
Secretária da Correição, e a servidora Raimunda da Silva Pereira, matricula 217652, Técnica Judiciária da Comarca de 
Augustinópolis, para auxiliar nos trabalhos. 
Art. 7º. Encaminhe-se expediente com cópia da presente Portaria ao setor responsável da CGJUS solicitando a liberação dos 
servidores indicados no Artigo 1º, no sistema SICOR, para a realização do preenchimento dos formulários próprios da correição. 
Art. 8º. Objetivando a concretização das anotações inerentes, encaminhe-se cópia deste ato administrativo à Presidência do 
Egrégio Tribunal de Justiça e à douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Tocantins. 
Art. 9º.  Esta portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

  
Portaria Nº 753/2022 - PRESIDÊNCIA/DF AUGUSTINÓPOLIS, de 30 de março de 2022 
Portaria de Instauração de Sindicância Investigativa que nomeia a Comissão Processante e dá outras providências. 

 O JUIZ DIRETOR DO FORO da Comarca de Augustinópolis/TO, Dr. Jefferson David Asevedo Ramos, no uso de suas 
atribuições legais, 
CONSIDERANDO o Processo PJECOR 0000180-52.2021.2.00.0827 (SIGILOSO), onde foi determinado a abertura de 
Sindicância Investigativa destinado à apuração dos fatos e do (s) responsável (is) pelo, o não cumprimento da Carta Precatória 
nº 096/09/2011 da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA; 
CONSIDERANDO que em despacho/manifestação foi solicitada autorização para a atuação da Equipe Disciplinar da 
Corregedoria Geral da Justiça, na apuração dos fatos e condução dos trabalhos ID (1231424); 
CONSIDERANDO o disposto na Decisão/Ofício (ID 1255162), autorizando a atuação da Comissão Permanente de Sindicância 
da Corregedoria Geral da Justiça; 
CONSIDERANDO o disposto no art. 42, I, ‘n’, da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996; 
RESOLVE: 
Art. 1º Instaurar Sindicância Investigativa, destinado à apuração dos fatos e do (s) responsável (is) pelo, o não cumprimento da 
Carta Precatória nº 096/09/2011 da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA. 
Art. 2º Designar os servidores Silma Pereira de Sousa Oster, Escrivã Judicial, matrícula 89922, Luciane Rodrigues do Prado 
Faria,Técnica Judiciária, matrícula 167441,Aurécio Barbosa Feitosa, Auxiliar Judiciário, matrícula 252945,Raelza Ferreira Lopes, 
Técnica Judiciária, matrícula 99624, para, sob a presidência da primeira, constituírem a Comissão de Sindicância Investigativa 
destinadaà apuração dos fatos noticiados. 
Art. 3º. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogado por igual período, para a 
comissão de sindicância proceder com a apuração dos fatos descritos e apresentação do relatório final. 
Art. 4º. Determinar o processamento da sindicância sob segredo de justiça. 
Art. 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 

COLINAS 
1ª vara cível 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos nº: 0002372-11.2017.827.2713 
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Requerente: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 
Requerido: JOSENILDO FERREIRA VAZ 
O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de Colinas do Tocantins, na forma da 
Lei, etc.FAZ SABER, a todos quanto virem e tiverem conhecimento do  através deste edital realiza  a citação da parte 
requerida JOSENILDO FERREIRA VAZ, BRASILEIRO inscrito no CPF/MF sob o nº 999.876.351-72, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que fica CITADA a parte requerida acima para no prazo de 20 (vinte) dias querendo, manifeste-se nos 
presentes autos, apresentando sua defesa.Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 30 dias de 
março do ano de 2022. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível, o digitei, sendo 
devidamente conferido pela Chefe de Secretaria Valquiria Lopes Brito.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Autos nº: 50007796620118272713 
Exequente: ESTADO DO TOCANTINS 
Executados: Raimundo Nonato Ferreira da Silva, Supermercado Deus é Grande LTDA. 
O Doutor José Roberto Ferreira Ribeiro, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Civel da Comarca de Colinas do Tocantins, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER, a todos quanto virem e tiverem conhecimento do  através deste edital realiza  a citação da parte 
requerida JOSENILDO FERREIRA VAZ, BRASILEIRO inscrito no CPF/MF sob o nº 999.876.351-72, atualmente em lugar incerto 
e não sabido, para que fica CITADA a parte requerida acima para no prazo de 20 (vinte) dias querendo, manifeste-se nos 
presentes autos, apresentando sua defesa. Dado e passado nesta cidade e comarca de Colinas do Tocantins/TO, aos 30 dias de 
março do ano de 2022. Eu, Lorena Aparecida Menezes Reis Rocha, Técnica Judiciária da 1ª Vara Cível, o digitei, sendo 
devidamente conferido pela Chefe de Secretaria Valquiria Lopes Brito.  
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ELENOS SILVA ALVES RÉU: HERICLIS DHELANNO DE SOUZA SILVA EDITAL Nº 
5061170 CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, 
Estado do Tocantins. Ação Penal de Competência do Júri Nº 0000163-98.2019.8.27.2713 TO FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado HÉRICLIS DHELANNO DE 
SOUZA SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Colinas do Tocantins/TO, nascido em 18 de julho de 1995, inscrito no RG nº 
1.258.600 SSP-TO e CPF n° 050.860.321-80, filho de Valdir Rodrigues da Silva e de Sandra Pereira de Souza, nos autos de 
ação penal nº 0000163-98.2019.8.27.2713, por estar (em) em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de 
Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo 
anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem 
constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos 
termos do que dispõe o artigo 366 do Código de Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, 
ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça 
DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 31 de março de 2022. Eu, 
(Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO RÉU: ELENOS SILVA ALVES RÉU: HERICLIS DHELANNO DE SOUZA SILVA EDITAL Nº 
5061317 Ação Penal de Competência do Júri Nº 0000163-98.2019.8.27.2713 TO CARLOS ROBERTO DE SOUSA DUTRA, Juiz 
de Direito respondendo pela 1ª Vara Criminal desta Cidade e Comarca, Estado do Tocantins. FAZ SABER a todos os que o 
presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por meio deste edital CITA o acusado ELENO SILVA ALVES, brasileiro, 
solteiro, natural de Jucás/CE, nascido em 06 de maio de 1994, inscrito no RG nº 207979062-8 SSP-TO e CPF n° 062.817.663-
50, filho de José Alves de Souza e Lindalva Silva Alves, nos autos de ação penal nº 0000163-98.2019.8.27.2713, por estar (em) 
em lugar incerto ou não sabido, conforme certificou o senhor Oficial de Justiça incumbido da diligência, para o fim exclusivo de 
oferecer defesa preliminar no prazo de 10 dias. Na hipótese do parágrafo anterior, expirado o prazo do edital e o prazo para 
oferecimento da defesa inicial e, não comparecendo o (a) acusado (a), nem constituindo defensor, no dia seguinte à expiração do 
prazo, certifique-se e venham os autos conclusos para deliberação, nos termos do que dispõe o artigo 366 do Código de 
Processo Penal. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, ficando a 2ª via afixada no “Placar” do Fórum desta 
Comarca, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça DADO E PASSADO, nesta cidade e Comarca de Colinas 
do Tocantins, Estado do Tocantins, aos 31 de março de 2022. Eu,  (Luana Marques de Oliveira), Estagiária, lavrei e subscrevi. 
 

DIANÓPOLIS 
1ª vara cível e família 

Editais de publicações de sentenças de interdição 
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EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA DE INTERDIÇÃO 
O Doutor João Alberto Mendes Bezerra Júnior, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Dianópolis-TO, na forma da Lei, 
etc... FAZ SABER, a todos que o presente Edital de Publicação de Sentença de Interdição virem ou dele tiverem conhecimento, 
que por este Juízo e Escrivania de Família, Sucessões, Infância e Juventude e Cível, tramita o Processo nº 0002274-
57.2020.8.27.2701 de Substituição de Curatela, tendo como Requerente ANA LEMOS DE OLIVEIRA, maior, brasileira, casada, 
lavradora, portadora do RG n.º 332.944 SSP/TO, inscrita no CPF(MF) sob o nº 830.497.541-68, GLEICIELE LEMOS DE 
OLIVEIRA, maior, brasileira, solteira, lavradora, portadora do RG n.º 1.039.978 SSP/TO, inscrita no CPF(MF) sob o n.º 
031.574.051-52, com referência à substituição de curatela de FLÁVIO LUIZ DOS REIS; e nos termos da Sentença proferida pelo 
Juiz de Direito desta Comarca, datada de 21/11/2021, foi deferida a substituição de curatela de FLÁVIO LUIZ DOS REIS, 
brasileiro, solteiro, incapaz, portador do CPF n.º 740.207.061-15 e nomeando(a) como curador(a), GLEICIELE LEMOS DE 
OLIVEIRA  Para efeitos de direito, o presente edital será publicado e afixado na forma disposta no artigo 1.184 do Código de 
Processo Civil. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Dianópolis-TO, aos 17 do mês de março do ano de 2022. Eu, 
Rosicleia Alves de Santana, Técnico(a) Judiciário(a), o digitei 
 

Diretoria do foro 
Portaria Nº 457/2022 - PRESIDÊNCIA/DF DIANÓPOLIS, de 07 de março de 2022O Dr. JOÃO ALBERTO MENDES BEZERRA 
JÚNIOR, MM. Juiz de Direito, Diretor do Foro desta Comarca de Dianópolis -TO, usando das atribuições que lhe competem etc... 
CONSIDERANDO a desinstalação da Comarca de Almas e sua anexação à Comarca de Dianópolis, de acordo com o processo 
SEI nº 21.0.000006855-9; 
CONSIDERANDO a Representação da Senhora ANA PAULA DE ARAÚJO KOERNER, em face do Senhor E. F. C., titular do 
Cartório do Registro de Imóveis, Pessoa Jurídica, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas do Município de Porto 
Alegre do Tocantins -TO, para apuração de suposta infração disciplinar do delegatário; 
CONSIDERANDO, ainda, que, consoante a Organização Judiciária do Estado do Tocantins, a competência para fiscalizar os 
serviços judiciários, notariais e de registro dos distritos judiciários integrantes da Comarca é atribuição do Juiz de Direito Diretor 
do Foro, à luz do art. 42, inciso I, u da Lei Complementar Estadual nº 10/96; 
CONSIDERANDO, finalmente, a solicitação inserta no evento 4200210, por meio da qual se requer a prorrogação de prazo da 
Comissão, por mais trinta dias, nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, adrede deferida. 
RESOLVE: 
PRORROGAR os prazos da Comissão de Sindicância Investigativa, nos termos do art. 166, § 3º da Lei 1.818/07, por mais 
trinta dias, a partir de 10 de março de 2022, para conclusão dos trabalhos. 
Publique-se. Cumpra-se. 

João Alberto Mendes Bezerra Junior 
Juiz de Direito Diretor do Foro 

 

FIGUEIRÓPOLIS 
1ª escrivania cível 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
A Drª. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, MMª. Juíza de Direito desta Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, no 
uso de suas atribuições legais, na forma da lei, etc... FAZ SABER a todos quantos possam interessar que por este Juízo e 
respectiva escrivania se processam os termos da ação de EXECUÇÃO FISCAL Nº 5000003-35.2003.8.27.2717, Tendo como 
partes: AUTOR: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, RÉU: VALDENEZ ROSENO DA SILVA. Tem o presente por FINALIDADE a 
INTIMAÇÃO do requerido VALDENEZ ROSENO DA SILVA - CPF: 23452242153 e VALDENEZ ROSENO DA SILVA - CNPJ: 
00310294000158, atualmente em local incerto e não sabido acerca da r. SENTENÇA, prolatada no evento 65, epigrafada no 
seguinte teor. SENTENÇA: “Ante o exposto, diante da constatada prescrição nos autos, com escopo no artigo 487, II do 
NCPC, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,  pela ocorrência da prescrição em relação à pretensão 
executiva. Deixo de condenar a parte Exequente em honorários, tendo em vista que não houve Advogado constituído pela parte 
executada, tão pouco chegou a ser representado pela Defensoria Pública. Ademais, a prescrição intercorrente por ausência de 
localização de bens não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada (RECURSO ESPECIAL Nº 1.835.174 
- MS (2019/0258715-6). Sem custas pela Fazenda Pública. Intime-se. Com o trânsito em julgado desta sentença, e cumpridas as 
formalidades legais, arquivem os autos. Cumpra-se. Figueirópolis-TO, 24 de fevereiro de 2022.  Keyla Suely Silva da Silva – 
Juíza de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Figueirópolis, aos trinta e um dias do mês de março do ano de 
dois mil e vinte e dois (31.03.2022). Eu, Maria Amélia da Silva Jardim, Técnica Judiciária do Cível a digitei. 
 

1ª escrivania criminal 

Editais de inscrições de interdição 
INTERDIÇÃO Nº 0002490-67.2020.8.27.2717/TO  
AUTOR: JACIRA FRANCISCA GOMES 
RÉU: DOMINGAS FRANCISCA GOMES 
EDITAL Nº 4907920 
EDITAL DE INTERDIÇÃO 
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A Excelentíssima Sra. Dra. KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza de Direito da Comarca de Figueirópolis/TO, na forma da lei, 
etc, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que por este Juízo e Escrivania Cível se 
processam os autos de Cumprimento de Sentença 0002490-67.2020.8.27.2717, e por meio deste Edital informa para quem 
interessar a interdição de DOMINGAS FRANCISCA GOMES, com efeitos ex nunc (REsp 1.251728/PE), para exercer os atos de 
natureza negocial e patrimonial, submetendo a interditada à curatela de JACIRA FRANCISCA GOMES, por ser totalmente 
incapaz de reger sua pessoa e administrar seus bens, e praticar os demais atos da vida civil. DADO E PASSADO, nesta cidade e 
Comarca de Figueirópolis, Estado do Tocantins, aos 15/03/2022. Eu, Silmar de Paula, Escrivão Judicial, o digitei. Documento 
eletrônico assinado por KEYLA SUELY SILVA DA SILVA, Juíza 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: 00013886720218272719 
Requerente: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL RIO FORMOSO LTDA. 
Finalidade: CITAÇÃO dos demais ocupantes da área de 12.772.85,43 hectares, com limites e confrontações constantes da 
inclusa certidão de imóvel, expedida pelo cartório imobiliário desta comarca, denominada como sendo: Projeto Rio Formoso 1ª 
Etapa, município de Formoso do Araguaia – TO, devidamente registrada no CRI desta Comarca, Matricula Nº 8.763, Livro 2 
Registro Geral, Folhas 126, datado de 09.08.2019, nos termos da presente ação para querendo responder no prazo de 
15(quinze) dias, advertindo-o que não contestada à ação, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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, 31 de março de 2022. Eu, Douglas Silva Barbosa, Chefe de Secretaria, que digitei e subscrevi. 
VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA. JUÍZA DE DIREITO. 
 

GUARAÍ 
Juizado especial cível e criminal 

Às partes e aos advogados 
Nº do Processo:  0004331-85.2020.8.27.2721 - Chave do processo: 655567298720 
Ação: Termo Circunstanciado Autor:ODAIR DIAS DE OLIVEIRA .Adv: HERBERT TELLES BRITO, OAB/GO, N. 49.385 Parte 
autora por seu advogado  INTIMADO da audiência PRELIMINAR designada para o dia 31/05/2022 13:00 por 
VIDEOCONFERENCIA. Link: https://vc.tjto.jus.br/meeting/join/#/login?t=2Rqg7zQDzAIBZafMxVXVXg==ID: 87252, Senha:   
099855. Certifico e dou fé.Guarai-TO- Eliezer Rodrigues de Andrade/Escrivão em substituição 
 

GURUPI 
Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Às partes e aos advogados 
CARTA PRECATÓRIA: 00053453320228272722 
Ação: MONITÓRIA 
Juízo de Origem: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC 
Processo de Origem: 0602011-07.2014.8.24.0005 
Requerente: AGROGRÃOS CORRETORA E COMERCIO DE MERCADORIAS DO AGRONEGOCIO LTDA 
Advogada: MARCIA CRISTINA BORGES CARDOSO – OAB/SC 30.002 
Requerido: AGRONORTE AGROINDUSTRIAL LTDA 
Finalidade: Citação 
INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 4): “Vistos, 1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
recolhimento das custas, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 – Assim, aguarde-se o preparo da presente 
carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, conclusos. 3 -  
[...]. Às providências. Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito” 
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br 
 
CARTA PRECATÓRIA: 00054025120228272722 
Ação: MONITÓRIA 
Juízo de Origem: 9ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GOIÂNIA - GO 
Processo de Origem: 5086480.47.2019.8.09.0051 
Requerente: GNTEC COM. E REP. DE PROD. ODONTOLÓGICOS LTDA 
Advogado: CLAUDIO MATHEUS LEMES DA SILVEIRA FLORÊNCIO DELFINO – OAB/GO nº 43.528 
Requerido: WELMA PANTA SOARES DOS SANTOS 
Finalidade: Citação 
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INTIMAÇÃO - DESPACHO (Evento 5): “Vistos, 1 – Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
recolhimento das custas, sob pena de não cumprimento da diligência deprecada. 2 – Assim, aguarde-se o preparo da presente 
carta precatória pelo prazo anteriormente assinalado. Não havendo o pagamento, certifique nos autos e, após, conclusos. 3 -  
[...]. Às providências. Datado e certificado pelo sistema. Cibele Maria Bellezzia – Juíza de Direito” 
Observação: Telefone do juízo deprecado: (63) 3311-2864; e-mail: precatorias1gurupi@tjto.jus.br 
 

1ª vara criminal 
Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MM. Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi, Estado do 
Tocantins (Portaria nº 1307, de 24 de maio de 2021), na forma da lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, 
ou dele tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0011398-06.2017.8.27.2722 que a 
Justiça Pública desta Comarca, como autora, move contra o acusado RONEI MOREIRA DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
churrasqueiro, nascido em 08/11/1988, filho de Agmar Moreira Ramos e de Dalciza Maria dos Santos, inscrito no CPF sob o n° 
042.302.041-24, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do artigo art. 12, caput, da 
Lei nº 10.826/03. E para que chegue ao conhecimento do acusado, expediu-se o presente Edital, que será afixado no placar do 
Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença condenatória inserida 
no evento nº 140, cujo dispositivo segue transcrito: "Posto isso, julgo procedente em parte o pedido contido na denúncia, e, via 
de consequência, com fundamento no art. 383 do CPP, DESCLASSIFICO a imputação do art. 129, § 1º, incisos I e II do Código 
Penal, para condenar o acusado RONEI MOREIRA DOS SANTOS nas penas do delito previsto no art. 12, caput, da Lei nº 
10.826/03.  (....) DA DOSIMETRIA DA PENA: Diante da impossibilidade do SURSIS justificado pelo MP ao evento 137, 
passo a dosagem da pena imposta. Por meio das circunstâncias judiciais estabelece-se a pena-base que é o início do 
procedimento de apuração da pena final da condenação, fixando o necessário e suficiente para reprovação e prevenção do 
crime, conforme artigo 59 do Código Penal. Culpabilidade: normal à espécie. Antecedentes: Não registra maus 
antecedentes. Conduta social: poucos elementos foram coletados acerca da conduta social do acusado, portanto deixo de 
analisá-la. Não há nos autos elementos suficientes para se conferir a personalidade do acusado, portando deixo de valorá-
la. Motivos do crime: é próprio do tipo, razão que assiste sua não valoração. Circunstância: normais à 
espécie. Consequências do crime: a conduta não teve maiores consequências. Comportamento da vítima: não se pode 
cogitar sobre o comportamento da vítima (a coletividade). PENA BASE À vista dessas circunstancias judiciais analisadas é que 
fixo a pena-base em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/30 (um 
trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, corrigidos monetariamente a partir da data do evento. PENA 
INTERMEDIÁRIA. Não concorrem circunstâncias agravantes, todavia, presente se faz a atenuante da confissão espontânea. 
Entretanto, deixo de aplicá-la por ter fixado a pena base no mínimo legal. PENA DEFINITIVA. Diante do exposto, fica o 
réu definitivamente CONDENADO em 01 (um) ano de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, com o valor do dia-
multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, corrigidos monetariamente a partir da data do 
evento, diante da inexistência de outras causas modificadoras da reprimenda. REGIME INICIAL Concernente ao regime de 
cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao acusado, fixo o regime inicialmente ABERTO, observando-se os 
critérios do artigo 59, “caput" do Código Penal e consoante artigo 33, § 2º, do mesmo estatuto. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE Considerando a natureza do delito, a quantidade da pena e as circunstâncias judiciais, substituo a 
pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito (art. 44, do Código Penal), quais sejam: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE, a ser realizada na forma do art. 46, do Código Penal, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, sem 
prejuízo a jornada normal de trabalho do sentenciado, em entidade a ser designada pelo Juízo da Execução Penal.    
 MANUTENÇÃO DA PRISÃO. Finda a instrução e julgamento do feito e, em face do regime inicial fixado, e estando ausentes os 
requisitos do art. 312 do CPP, defiro o direito do sentenciado recorrer em liberdade. Defiro os benefícios da justiça gratuita ao 
acusado, ficando isento do pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral (art. 
15, III, CF), ao Cartório Distribuidor, bem como ao Instituto de Identificação e ao INFOSEG, expeça-se guia de execução 
definitiva e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Nos termos do art. 91, inc. II, alínea “a”, do Código Penal, decreto 
a perda da arma e munição apreendidas, discriminadas  em favor da União, devendo ser elas encaminhadas ao Exército 
Nacional (art. 25, caput, da lei 10.826/03), caso tal medida, ainda não tenha sido executada. Publique-se.  Intimem-se. Após, 
arquive-se. Cumpra-se.".Dado e passado nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 21/03/2022. Eu, Luciana 
Barros Acácio Noleto, Assistente Administrativo, lavrei o presente. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 DIAS 
A Doutora Cibele Maria Bellezzia, MMª. Juíza de Direito Auxiliar da 1ª Vara Criminal da Comarca de Gurupi (Portaria nº 1307, 
de 24 de maio de 2021), Estado do Tocantins, na forma da Lei etc. FAZ SABER a todos os que o presente edital virem, ou dele 
tiverem conhecimento, que neste Juízo corre seus trâmites legais a Ação Penal nº 0010124-07.2017.8.27.2722 que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra a acusada ANTONIA COELHO DOS SANTOS, brasileira, casada, auxiliar 
administrativa, nascida aos 16/10/1960, filha de José de Souza Santos e Raimunda dos Reis Santos, RG nº 029.960 – 2ª via 
SSP/TO,  CPF n.º 260.834.341-49, atualmente em lugar incerto e não sabido, como incurso nas sanções do crime do art. 299, 
caput do Código Penal. E para que chegue ao conhecimento da acusada, expediu-se o presente Edital, que será afixado no 
placar do Foro local e publicado uma vez no Diário da Justiça, ficando, assim, intimado do inteiro teor da sentença 
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condenatória inserida no evento nº 226, cujo dispositivo segue transcrito: " Decido. As denunciadas participaram da 
audiência de proposta de suspensão condicional do processo onde aceitou as condições; e, consoante certidão de 
cumprimento, já cumpriu o Sursis proposto. Diante disso, nos termos do art. 89, §5º, da Lei n.º 9.099/95, julgo extinta a 
punibilidade das acusadas KALITHA RODRIGUES VIEIRA e ANTONIA COELHO DOS SANTOS. Providenciem-se junto ao 
Cartório Distribuidor as devidas baixas. Após o recolhimento das custas processuais, se for o caso, proceda-se 
conforme art. 337 do CPP, caso haja fiança, e não tenha havido destinação diversa.". Dado e passado nesta cidade e 
Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 25/03/2022. Eu, Luciana Barros Acácio Noleto, lavrei o presente. 
 

1ª vara da família e sucessões 

Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº: 0006256-55.2016.8.27.2722/TO – ASSISTENCIA JUDICIÁRIA 
Ação: GUARDA COM PEDIDO DE LIMINAR 
AUTOR: MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA 
RÉU: LIVIA CHRISTINE SILVA FELIPE 
RÉU: JOHNATAN CARDOSO DA SILVA 
A Dra. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário, Juíza de Direito da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Gurupi - TO, 
no uso de suas atribuições legais etc... FAZ SABER a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que 
por este Juízo e Escrivania da Vara de Família e Sucessões de Gurupi – TO processa os autos identificado. FINALIDADE: 
Proceda-se a INTIMAÇÃO de JOHNATAN CARDOSO DA SILVA, brasileiro, solteiro, portador do RG nº 1.017.672 SSP-TO, 
inscrito no CPF sob o nº. 047.098.391-40, demais qualificações pessoais ignoradas, residente e domiciliado em lugar incerto e 
não sabido da sentença proferida nos autos em epígrafe. SENTENÇA: “Vistos etc. (...) Ao exposto, com base na fundamentação 
supra, acolhendo o Douto parecer ministerial favorável, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para conferir a guarda definitiva do 
menor ARTHUR CARDOSO DA SILVA à sua avó MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA. A fim de que produzam seus 
jurídicos e legais efeitos, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com 
resolução do mérito. Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Transitado em julgado, cumpridas as formalidades 
legais, arquive-se. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Edilene Pereira de Amorim Alfaix Natário Juíza de Direito.” DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, aos 31 de março de 2022. Eu (Marinete Barbosa Bele 
Guimarães), Técnica Judiciária que digitei e conferi. EDILENE PEREIRA DE AMORIM ALFAIX NATÁRIO – JUÍZA DE DIREITO. 
 

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: SONIA MARIA MACENA DE ABREU- CPF/CNPJ: 90081927134, 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 0007259-79.2015.827.2722, 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). 7947, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 383.95 (Trezentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos) que 
deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem 
deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 03 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: UILAME GONÇALVES BASTOS - CPF: 07591438387, 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 0007248-50.2015.827.2722, 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). 5450, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 250.61 (Duzentos e cinquenta reais 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 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 31 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. 
 
 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5160 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022 43 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS  
Na forma da Lei. Determino à CITAÇÃO do executado: ANTONIO TOME - CPF: 07468679134, 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 0011065-59.2014.827.2722, 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). 18972, cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo é de R$ 85.52 (Oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) que deverá ser acrescido dos juros, multa de 
mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial 
de crédito 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 31 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: GILMAR DIOCLECIANO DOS SANTOS - CPF/CNPJ n° 380.495.111-20, 
por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO 
FISCAL – Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013658-27.2015.827.2722, 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). 6535, cujo valor 
até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 160,65 (CENTO E SESSENTA 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 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 31 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: ALFREDO RODRIGUES MACIEL - CPF: 33019258120, 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 0012840-12.2014.827.2722, 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). 2115, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 120.55 (Cento e vinte 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 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 31 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: JOSEFA GONÇALVES DE FRANCA- CPF: 73006769104, 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 0013087-90.2014.827.2722, 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). 8380, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 289.56 (Duzentos e oitenta e nove 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 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 31 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: JOSEFA FERNANDES DA SILVA - CPF: 24341789104, 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 0013082-68.2014.827.2722, 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). 8789, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 210.57 (Duzentos e dez  reais e cinquenta e sete centavos) que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo em estabelecimento oficial de crédito 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 
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de todos e ninguém possa alegar ignorância, mando expedir o presente que será publicado na forma da lei. Cite-se. Cumpra-se. 
Gurupi/TO 31 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: GENESIO PEREIRA DE CASTRO- CPF: 236.252.101-00, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0013198-40.2015.827.2722, 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). 55388, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 188,24 (CENTO E OITENTA E OITO REAIS E VINTE 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 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 31 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: DIANE MOTA DA SILVA - CPF: 73759546153, 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 0013708-53.2015.827.2722, 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). 3966, cujo valor até a data do ajuizamento do 
referido feito executivo é de R$ 71,52 (SETENTA E UM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) que deverá ser acrescido 
dos juros, multa de mora e encargos ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em 
estabelecimento oficial de crédito 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 
31 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: DEUZINA MARINHO DOS REIS ALEXANDRIA- CPF/CNPJ n° 
015.710.001-43, 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 0013672-11.2015.827.2722, 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). 7550, cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 38,14 (TRINTA E OITO REAIS E QUATORZE 
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 31 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: WYSLAMAR BISPO MACEDO- CPF/CNPJ n° 378.558.718-02, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônico - e-Proc - nº 0021385-37.2015.827.2722, 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). 21641, cujo valor até a data 
do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 118,49 (CENTO E DEZOITO 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 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 31 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: JOANA BARBOSA DUARTE NEVES - CPF/CNPJ n° 026.953.981-66, 
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 0015460-60.2015.827.2722, 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). 10928, cujo 
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valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 69,40 (SESSENTA E NOVE REAIS E QUARENTA 
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 31 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: MUADI GOMES VIANA, CPF n°. 783.967 001-6, 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 5000222-86.2010.827.2722, 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). 000081539, cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 3.160,69 (três mil, cento e sessenta reais e sessenta 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 31 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 de citações com prazo de 15 dias 

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0008336.16.2021.827.2722 
Denunciado:Leomar Quirino da Conceição 
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 LEOMAR QUIRINO DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, 
lavrador, natural de Paranã-TO, nascido em 15.04.1980, filho de Maria Rita da Conceição e de Emílio Quirino dos Santos, 
CPF 006.542.311-92, atualmente em local incerto e não sabido, como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal, 
requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, observando-se, neste aspecto, o 
procedimento previsto na Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha),fica citado pelo presente, para apresentar RESPOSTA À 
ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que poderá oferecer documentos, justificações, 
especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena 
de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para conhecimento de todos será publicado o presente 
edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 31 de 
março de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0003278-95.2022.827.2722 
Denunciado: Sérgio Henrique Lucas 
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 Sérgio Henrique Lucas, brasileiro, natural de Gurupi-TO, 
nascido em 12.05.1993, filho de Maria Neuza Lucas dos Santos, CPF 056.062.801-32, como incurso nas penas do artigo incurso 
no art. 147 do Código Penalcom observância da lei 11.340/2006, requerendo que, recebida e autuada esta, fica citado pelo 
presente, para apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO, no prazo de 10 (dez) dias, através de advogado, oportunidade em que 
poderá oferecer documentos, justificações, especificar as provas que pretende produzir e arrolar, até 8 (oito) testemunhas, tudo 
nos termos do artigo 396-A, CPP, sob pena de revelia e conseqüente suspensão nos termos do art. 366 do CPP; para 
conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Gurupi, Estado do Tocantins, terça-feira, 29 de março de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Chefe de Secretaria, que digitei e lavrei o 
presente. Jossanner Nery Nogueira Luna Juiz de Direito. 
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Editais de intimações de sentença com prazo de 15 dias 
 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
Ação Penal nº 0010640-85.2021.8.27.2722   
Denunciado: RUBENS ALVES DA CRUZ 
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 RUBENS ALVES DA CRUZ, brasileiro, solteiro, natural de 
Goiânia - GO, nascido em 05.10.1981, filho de Elicia Alves da Cruz e de Antônio da Cruz, CPF 004.452.331-92 que 
atualmente se encontra em local incerto e não sabido para intimação da sentença: DECIDO. A materialidade delitiva pode 
ser extraída do auto de prisão em flagrante n.º 14320/2021 (evento 1 do IP), do laudo pericial de natureza de armas/munições 
(evento 45 do IP), bem como através das declarações das vítimas (evento 1 e 27, IP). Concernente à autoria, esta também 
restou comprovada quanto aos crimes de ameaça (uma vez) e de cárcere privado (duas vezes), conforme será demonstrado a 
seguir. A vítima Thaynara de Souza Menezes relatou em juízo que: “foi ameaçada pelo acusado. Que tinha saído e quando 
chegou ele tinha pulado o muro e se escondido atrás da casa. Que quando abriu o portão a mãe dela foi para o fundo e a vítima 
escutou ela gritando que o acusado estava lá com a arma na cabeça dela. Que ele veio correndo para a frente e rendeu todo 
mundo. Que o acusado estava com arma de fogo. Que ela saiu correndo para a rua gritando. Que as pessoas que estavam com 
ela eram a Tamara, o Paulo, Vandir e Maria Onília. Que o acusado colocou a arma na cabeça da mãe dela, na dela e na de sua 
filha. Que até hoje tem medo. Que quem ficou dentro da casa foi sua mãe, seu padrasto e o casal de amigos deles. Que, mesmo 
ele apontando a arma pra ela, ela pegou a sua filha no colo e saiu gritando. Que ela correu para a casa de um vizinho.” A vítima 
Paulo Cézar Gonçalves da Silva relatou em juízo que: “quando chegou em Gurupi de viagem o acusado se encontrava dentro da 
casa com a arma na mão. Que o acusado pulou o muro e estava dentro da casa. Que quando entraram dentro da casa ele veio 
com a arma em punho dizendo que a ‘a casa tinha caído pra todo mundo’. Que a Thaynara conseguiu escapar.” A vítima Tamara 
Suzana Gomes de Souza relatou em juízo que: “Não ficou trancada na casa. Que eles foram pondo todo mundo pra dentro, mas 
ela saiu para a fora, pegou a Thaynara e a filha dela e levou para a casa do vizinho. Que não estava lá dentro. Que não sabe de 
nada deles lá pra dentro. Que viu o acusado com a arma de fogo. Que o acusado era genro dela. Que ele apontou a arma para 
todos. Que sacou a arma e apontou para ela.” A vítima Vandir relatou em juízo que: “é verdade que no final de outubro desse 
ano o acusado com arma de fogo ameaçou a Thaynara e ficou com eles lá dentro da casa, não permitindo eles saírem. Que foi 
apavorante. Que não escutou o que ele falava.” A vítima Maria Onília relatou em juízo que: “Não é verdade que ficaram sendo 
ameaçados pelo acusado dentro da casa com uma arma. Que ela se escondeu. Que o marido dela colocou ela para se esconder 
e que ela não viu nada. Que ele colocou ela para esconder porque dizem que o acusado estava armado. Que o acusado não 
estava deixando o pessoal sair para fora.” A testemunha Flávio Henrique Silva Marques disse que: “foram acionados pela vizinha 
do casal falando que estava ocorrendo uma violência doméstica. Que encontrou a vítima nervosa, com medo de seu ex-
companheiro. Que ela estava retornando de viagem com familiares. Que a sua mãe entrou primeiro na casa. Que esta gritou que 
o acusado estava com arma na mão. Que o acusado ameaçou a Thaynara e familiares com a arma. Que o acusado cortou o 
botijão de gás e estava com um isqueiro na mão ameaçando colocar fogo na casa.” A testemunha Samuel Marcos Marinho Leal 
e Carvalho disse que: “a equipe chegou no local da ocorrência. Que encontrou a vítima e seus familiares na casa dos vizinhos. 
Que o autor estava dentro da casa. Que o acusado estava agressivo ainda. Que na casa ele tinha cortado a mangueira do gás. 
Que ele tinha ameaçado eles com arma de fogo. Que nunca tinha visto o acusado em alguma ocorrência criminal.” A 
testemunhas de defesa nada disseram sobre os fatos, sendo somente abonatórias. A testemunha Lusmar Soares Filho disse que 
“das poucas vezes esteve na casa do acusado achou a vida conjugal dele harmoniosa”. A testemunha Vanair Almeida da Silva 
disse que “o acusado é uma pessoa humilde, trabalhadora, organizada, que preza o bem do próximo”. A testemunha Pedro 
Antônio de Alcântara Neto disse que “conhece o acusado há 20 (vinte) anos e que ele sempre foi um menino muito bom para 
poder servir o próximo”. Em seu interrogatório judicial, o acusado disse que “nunca teve arma da vida. Que nunca foi um cara 
brigão. Que a arma é do seu sobrinho. Que quando entrou na casa os ‘trem’ da casa já estava tudo empacotado.”Quanto ao 
crime de ameaça contra a vítima Thaynara, cujo bem jurídico tutelado é a liberdade pessoal, a paz e a tranquilidade da pessoa, 
tem-se que para a sua configuração é imprescindível que as ameaças proferidas causem temor à vítima, que é o caso dos autos, 
já que a vítima revelou durante a instrução que tem medo do acusado até hoje. No tocante aos delitos de cárcere privado contra 
as vítimas Vandir José Paulista e Paulo Cézar Gonçalves da Silva há provas certas e seguras da sua ocorrência, conforme se 
extrai dos depoimentos das vítimas na delegacia e em juízo. Após a instrução, verifico que nem a vítima Tamara Suzana Gomes 
de Sousa e nem a vítima Maria Onília Ferreira de Amorim tiveram sua liberdade restringida ou proibida pelo acusado. Com efeito, 
esta disse que se escondeu e não viu nada e aquela disse que não ficou na casa, o que pode ser confirmado pelos depoimentos 
de Vandir e Paulo Cézar perante a autoridade policial (evento 27 do IP). Oportuno salientar que nos delitos praticados em 
ambiente doméstico e familiar, geralmente praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima 
possui especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios acostados aos autos (AgRg nos 
EDcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 
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04/06/2018; AgRg no AREsp 1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 
11/05/2018). No caso em tela, verifica-se que não há contradições nas declarações da vítima capazes de desprestigiá-las, pois 
ela ratificou em juízo a versão apresentada na fase inquisitorial, confirmando a ocorrência dos delitos de ameaça e cárcere 
privado. Desse modo, a meu ver, há nos autos provas suficientes do dolo, autoria e materialidade para alicerçar o decreto 
condenatório do acusado pela prática dos crimes de ameaça (uma vez) e cárcere privado (duas vezes) em concurso formal, 
tendo em vista que, com uma única conduta e um único desígnio em relação aos resultados, o acusado incorreu nos delitos em 
questão. Isto posto, julgo procedente em parte os pedidos constantes da denúncia e condeno o acusado RUBENS ALVES DA 
CRUZ pela prática dos delitos capitulados no artigo 147 (vítima Thaynara) e artigo 148 (vítimas Paulo Cézar e Vandir), ambos do 
Código Penal c/c as disposições da Lei n.º 11.340/06 e o absolvo da imputação da prática do delito do art. 148 do Código Penal 
contra as vítimas Tamara Suzana e Maria Onília. Passo a análise e individualização da pena: As condutas incriminadas e 
atribuídas ao sentenciado incidem num mesmo juízo de reprovabilidade, portanto, impõe-se uma única apreciação sobre as 
circunstâncias judiciais enunciadas pelo art. 59 do Código Penal, a fim de evitarmos repetições desnecessárias: Analisando as 
circunstâncias judiciais do artigo 59/CP, verifica-se que a culpabilidade já se encontra ponderada pelo legislador ao definir as 
tipificações legais. O acusado não possui maus antecedentes. Conduta social sem registro suficiente nos autos. Com relação à 
personalidade do agente, não há elementos hábeis para avaliação. Os motivos dos crimes são normais à espécie. As 
circunstâncias e consequências são normais aos tipos. A vítima em nada contribuiu para a eclosão do delito. Deste modo, fixo a 
pena-base em: 1 (um) mês de detenção quanto ao crime de ameaça; 1 (um) ano de reclusão quanto ao crime de cárcere privado 
(vítima Paulo Cézar); 1 (um) ano de reclusão quanto ao crime de cárcere privado (vítima Vandir). Em relação aos crimes 
imputados ao sentenciado não concorrem circunstâncias atenuantes. Igualmente, não concorrem agravantes quanto aos crimes 
de cárcere privado. No entanto, em relação ao crime de ameaça, concorrem as agravantes do art. 61, II, “e” (contra 
companheira) e “f” (prevalecendo-se de relações domésticas), razão pela qual fica a pena intermediária dosada em: 1 (um) mês 
e 10 (dez) dias de detenção quanto ao crime de ameaça; 1 (um) ano de reclusão quanto ao crime de cárcere privado (vítima 
Paulo Cézar); 1 (um) ano de reclusão quanto ao crime de cárcere privado (vítima Vandir). Torno definitiva as penas 
anteriormente dosadas, por não concorrerem causas de diminuição ou de aumento de pena. Em sendo aplicável a regra 
disciplinada pelo art. 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), em decorrência da existência concreta da prática de 3 
(três) crimes, que tiveram suas penas dosadas acima, aplico somente a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/5 (um 
quinto), razão pela qual fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias 
de reclusão. Em cumprimento ao disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em face da reincidência, fixo ao 
acusado o regime aberto, cujas condições serão estabelecidas pelo Juiz da Execução. No tocante à detração penal, se for o 
caso, será aplicada pelo Juiz da Execução porquanto já fixado o regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico. Incabível 
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de os crimes terem sido praticados com violência 
e grave ameaça contra a pessoa, considerando a Súmula 588/STJ e o art. 44, inc. I do CP. Considerando o disposto no artigo 77 
do Código Penal, verifico a possibilidade de aplicação deste instituto, todavia deixo de fazê-lo nesta oportunidade por entender 
que não se mostra benéfico ao sentenciado, o qual, caso queira, poderá requerer a suspensão da pena no juízo da execução 
penal. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Determino a suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto durarem os 
efeitos da condenação (Constituição Federal, art. 15, inciso III). Deixo de fixar o valor mínimo para reparação dos danos, tendo 
em vista que a instrução processual foi levada a efeito sem considerar tal hipótese. Determino à serventia: Cumpra-se o 
disposto no artigo 201, § 2º do CPP, cientificando a vítima. Por edital, se necessário; Intime-se o acusado nos termos do artigo 
392 do CPP. Por edital, se necessário; Após o trânsito em julgado, caso seja mantida a sentença em caso de recurso, expeça-se 
a guia de recolhimento encaminhando-a ao Juízo da VEP, expedindo as comunicações de estilo (CNGC), inclusive cartório 
eleitoral; Por fim, arquivem-se os autos com as devidas baixas; PRI. Gurupi/TO, data certificada pelo sistema. Jossanner Nery 
Nogueira Luna - Juiz de Direito. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Gurupi, Estado do Tocantins, quinta-feira, 31 
de março de 2022. Eu, Diane Perinazzo, Diretora de Secretaria, que digitei e lavrei o presente. 
 

ITAGUATINS 
Diretoria do foro 

Editais 
Edital Nº 180 / 2022 - PRESIDÊNCIA/DF ITAGUATINS 
O EXMO.SR. DR. JEFFERSON DAVID ASEVEDO RAMOS, MM. Juiz de Direito Diretor do Fórum em substituição desta 
Comarca de Itaguatins – TO, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei, etc.   
FAZ SABER a todos que o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que, nos termos disciplinados nos arts. 43 e 
107, da Lei Complementar 10/1996 - Lei Orgânica do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, será realizada CORREIÇÃO 
ORDINÁRIA, na Comarca de ITAGUATINS/TO, nos dias 31/03 a 30/04 do corrente ano, nas dependências do Fórum local, bem 
como, nas Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da aludida Comarca, com inicio às 12:00horas do dia 05/04 e 
encerramento previsto para o dia 30/04/2022.  Assim, CONVOCA para fazerem-se presentes aos trabalhos correcionais, todos 
os Serventuários da Justiça, e, ainda, os Oficiais das Serventias Extrajudiciais pertencentes à circunscrição da Comarca. Na 
oportunidade CONVIDA, para participar dos trabalhos, os Juízes de Direito da Aludida Comarca, Representantes do Ministério 
Público, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados, bem como, os jurisdicionados em geral. 
Itaguatins/ Tocantins, 31 de marco de 2022. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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MIRACEMA 
1ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 90 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Marcello Rodrigues de Ataídes, MM. Juiz de Direito Titular da Única Vara Criminal da Comarca 
de Miracema do Tocantins/TO, na forma da Lei, etc., FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que por este Juízo Criminal tramita a Ação Penal n.º 0001754-59.2019.827.2725, chave para consulta n.º 985258580719, movida 
pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Alessandro da Silva Lucindo, pela prática dos delitos previstos nas sanções dos 
artigos 155, § 4º, inciso I, e 307, caput, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal Brasileiro, em que figura como vítima 
Ejeovan Amorim Almeida, sendo o presente Edital para INTIMAR o réu ALESSANDRO DA SILVA LUCINDO, brasileiro, solteiro, 
ajudante geral, nascido em 16/01/1985, natural de Colinas do Tocantins – TO, filho de Maria Tereza Sobrinho, CPF n.º 
011.491.411-74, atualmente em lugar incerto e não sabido, a fim de que o mesmo tome conhecimento da sentença condenatória 
prolatada no evento 77 dos autos acima mencionados no dia 27/10/2020, cuja parte conclusiva passo a transcrever a seguir: 
“...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória veiculada na denúncia e CONDENO o acusado 
ALESSANDRO DA SILVA LUCINDO, nos autos qualificado, como incurso nas sanções dos artigos 155, §4º, inciso I, e 307, 
“caput”, n/f do artigo 69, “caput”, todos do Código Penal Brasileiro. Passo, pois, as dosar as reprimendas do acusado, atento ao 
critério trifásico estabelecido pelo art. 68, do CP. DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO Na primeira fase, verifico as 
circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal: 1-culpabilidade: normal à espécie; 2-antecedentes: o réu registra 
antecedentes criminais consoante se observa do conteúdo da certidão relacionada no evento 48; 3-conduta social: presume-se 
boa já que não foram trazidos para os autos elementos que a comprometessem; 4-personalidade do agente: não há elementos 
que indiquem alterações de personalidade; 5-motivos, circunstâncias e consequências do crime: são favoráveis ao acusado; 6-
comportamento da vítima: em nada contribuiu para a prática do delito. Em face das circunstâncias judiciais acima analisadas, 
considerando que apenas uma é desfavorável ao réu (antecedentes criminais), fixo-lhe a pena-base em 02 (dois) anos e 09 
(nove) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Inexiste circunstância atenuante a ser analisada. Na segunda fase de 
dosimetria de pena elevo a reprimenda em 1/6 (um sexto), por ser o agente reincidente específico na prática de crimes dolosos, 
conforme a certidão do evento 48, totalizando-a em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, que 
declaro definitiva, à ausência de circunstâncias outras que possam alterá-la, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, 
na Cadeia Pública local, considerando a interpretação conjunta dos artigos 59, inciso III e 33, § 3º, ambos do Código Penal, na 
forma do artigo 34 e §§, do mesmo “Codex”. Tendo em vista a situação econômico-financeira do réu, fixo o valor do dia multa em 
1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente no País à época do fato, que será corrigido monetariamente na ocasião oportuna. 
Impende asseverar, outrossim, que o sentenciado estava cumprindo pena em regime semiaberto quando praticou os delitos 
descritos na denúncia, o que demonstra que o mesmo não se emendou com a aplicação das penalidades anteriores, tampouco 
desenvolveu o senso de gravidade dos crimes que pratica. Destarte, não se pode aplicar regime mais brando ao acusado, pois 
seria um verdadeiro incentivo ao descumprimento da norma legal, denotando um alto grau de reprovabilidade em suas condutas. 
Não há que se falar em bis in idem pela dupla valoração da reincidência no presente caso, considerando que o acusado ostenta 
várias condenações, conforme já mencionado. O regime prisional ora estabelecido para o início do cumprimento da pena 
corpórea do condenado revela-se o mais justo e adequado, haja vista o seu histórico de criminalidade. Veja-se, para tanto, o 
seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins na apelação nº 0012854-72.2018.827.0000: “EMENTA: 
APELAÇÃO. TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06. 
PLEITO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. APELADOS REINCIDENTES E COM 
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSO PROVIDO. 1. Os apelados foram condenados à pena privativa de 
liberdade de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) 
dias - multa no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 
11.343/06 c/c art. 29, do Código Penal (tráfico de drogas majorado), por fazerem adentrar em estabelecimento prisional 
cerca de 14,50g (quatorze gramas e cinqüenta centigramas) de maconha. 2. Os requisitos para a imposição do regime 
semiaberto, constam no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, quais sejam, condenação por um período 
superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, a ausência de reincidência, bem como a inexistência de 
circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Na hipótese vertente, verifica-se que os apelados são reincidentes, pois 
possuem condenações anteriores com trânsito em julgado, conforme consta na Certidão Criminal juntada aos autos de 
ação penal e ambos tiveram uma circunstância judicial com valoração negativa (antecedentes), em razão das referidas 
condenações. 4. Assim, não obstante o quantum final da reprimenda não ultrapasse 8  (oito) anos, o que, em tese, 
autorizaria regime mais brando, em razão da reiteração delitiva dos apelados e a existência de uma circunstância 
judicial negativa, verifica- se que as penas de ambos deverão ser cumpridas inicialmente em regime fechado, pois não 
restaram atendidos os requisitos previstos no art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal. PREQUESTIONAMENTO 
EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 5 . A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em declarar  desnecessário 
o prequestionamento explícito de dispositivo legal, por só bastar que a matéria haja sido tratada no decisum. 6. Recurso 
conhecido e provido. Tratando-se de agente reincidente, não se dissuadindo da prática delitiva, atento aos critérios da 
proporcionalidade, da necessidade e suficiência da sanção, não se mostra recomendável que o mesmo inicie o cumprimento da 
pena privativa de liberdade em regime mais brando. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE  1-culpabilidade: normal à espécie; 2-
antecedentes: o réu possui antecedentes criminais, conforme se observa da certidão do evento 48. 3-conduta social: presume-se 
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boa já que não foram trazidos para os autos elementos que a comprometessem; 4-personalidade do agente: não há elementos 
que indiquem alterações de personalidade, demonstrando ser ela comum ao homem médio; 5-motivos: não existem elementos 
nos autos que possam valorá-los; 6-circunstâncias: não há elementos nos autos para analisá-los desfavoráveis; 7-
consequências: são favoráveis; 8-comportamento da vítima: não aplicável ao caso. Em face das circunstâncias judiciais acima 
analisadas, considerando que apenas uma é desfavorável ao réu (antecedentes), fixo-lhe a PENA-BASE em 04 (quatro) meses 
de detenção. Inexistem atenuantes em favor do acusado. Na segunda fase de dosimetria de pena elevo a reprimenda em 1/6 
(um sexto), por ser o agente reincidente na prática de crimes dolosos, conforme a certidão do evento 48, estabelecendo-a em 
04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, que declaro definitiva, à ausência de circunstâncias outras que possam 
alterá-la, a ser cumprida em regime inicial ABERTO, sem o rigor penitenciário, n/f do artigo 36 e §§, do CPB. Não há que se 
falar em bis in idem pela dupla valoração da reincidência no presente caso, considerando que o acusado ostenta várias 
condenações, conforme já mencionado. DO CONCURSO MATERIAL Está presente no caso a regra contida no artigo 69, 
“caput”, do Código Penal, onde aplicar-se-ão cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o apenado. 
À teor de tais considerações, declaro que o réu ALESSANDRO DA SILVA LUCINDO deverá cumprir 03 (três) anos, 07 (sete) 
meses e 05 (cinco) dias de pena privativa de liberdade, sendo, primeiramente, 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) 
dias de reclusão em regime inicial FECHADO, em face do crime furto qualificado e, posteriormente, 04 (quatro) meses e 20 
(vinte) dias de detenção em REGIME ABERTO, pelo crime de falsa identidade, somadas as reprimendas na forma do artigo 69, 
“caput”, do Código Penal. Assim, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade e nem tampouco em suspensão 
da execução da referida reprimenda à luz do disposto nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal, em face da 
reincidência do apenado. Faculto ao réu Alessandro da Silva Lucindo o direito de aguardar o prazo de eventual recurso de 
apelação em liberdade por haver permanecido nessa situação durante toda a instrução do processo. Deixo de fixar o montante 
mínimo da indenização civil, conforme determina o artigo 387, IV, do CPP, uma vez que a questão poderá ser melhor analisada 
no juízo cível, caso exista interesse da vítima do furto. Publicada pelo sistema e-proc, intimem-se, inclusive a vítima e cumpra-se. 
Certificado o trânsito em julgado, determino sejam adotadas pela Escrivania as seguintes providências: I – lance-se o nome do 
réu Alessandro da Silva Lucindo no rol dos culpados; II – formem-se os autos de Execução Penal; III – procedam-se as 
comunicações previstas na Consolidação Geral das Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Tocantins; IV - após, 
arquivem-se os autos, observadas que sejam as formalidades legais. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, 
por ser beneficiário da Justiça Gratuita. Miracema do Tocantins – TO, data e horário certificadas pelo sistema.” E para que 
chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, nos termos do artigo 392, inciso IV, c/c o artigo 392, 
§ 1º, ambos do Código de Processo Penal, mandou o MM. Juiz que fosse expedido o presente Edital e publicado na forma da 
Lei. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Miracema do Tocantins - TO, Única Vara Criminal, aos trinta dias do mês de 
março do ano de dois mil e vinte e dois (30/03/2022). Eu, Ednaldo Galvão da Silva, Técnico Judiciário de 1ª Instância, que o 
digitei. (Ass) Dr. Marcello Rodrigues de Ataídes - Juiz de Direito. 
 

NOVO ACORDO 
Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 282/2022 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 10 de fevereiro de 2022 
A DOUTORA ALINE MARINHO BAILÃO IGLESIAS, JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE NOVO 
ACORDO, ESTADO DO TOCANTINS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1812/2020 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 01 de outubro de 2020; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 2784/2021 - CGJUS/ASJCGJUS, de 16 de novembro de 2021; 
CONSIDERANDO a Portaria Nº 1053/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, de 30 de abril de 2021 
CONSIDERANDO a Solicitação COMPAD (4028012); 
RESOLVE: 
Art. 1º - RECONDUZIR a Comissão Processante designada na Portaria nº 1053/2021 - PRESIDÊNCIA/DF N ACORDO, com 
vistas a dar continuidade, aos trabalhos de apuração e julgamento dos fatos de que trata o Processo SEI nº 17.0.000019604-5. 
Art. 2º - NOMEAR os servidores ARYLMA ROCHA BOTELHO? - Técnico Judiciário - Matrícula nº 249242 - Bacharel em Direito; 
- membro; DANIELLA LIMA LÉDA? - Auxiliar Judiciário e Bacharel em Administração - Matrícula nº 237938 - 
membro; RICARDO FERREIRA FERNANDES - Técnico Judiciário - Matrícula nº 263350 - membro e ELESBÃO OLIVEIRA 
CAVALCANTE - Auxiliar Judiciário e Bacharel em Direito - Matrícula nº 192248 - suplente, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão Processante para procederem a apuração dos fatos. 
Art. 3º - FIXAR o prazo de sessenta (60) dias para a sua conclusão e apresentação do relatório final, podendo, em caso de 
justificativa, ser eventualmente prorrogado por igual período (na forma do Art. 179 da Lei nº 1818/2007). 
Art. 4º - Convalidar todos os atos anteriormente praticados pela Comissão Processante junto ao Processo SEI nº 
17.0.000019604-5. 
Publique-se. Cumpra-se. 
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PALMAS 
 Secretaria Judicial Unificada das Varas Cíveis 

Intimações às partes 
INTIMAÇÃO 
AUTOS N°: 0000433-40.2020.8.27.2729-Procedimento Comum Cível 
REQUERENTE: MARCOS AURELIO PEREIRA SILVA - CPF: 00892214198 
REQUERIDO: EDIEL SOARES SILVA- CPF: 79982239104 
FICAM AS PARTES intimadas do teor da sentença proferida nos presentes autos, cuja parte dispositiva segue transcrita: 
”...Nesse sentido: Em face do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso 
III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora no pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios. 
Oportunamente, cumpra-se o disposto no Provimento nº 09/2019 CGJUS/TO. JOSE MARIA LIMA, Juiz de Direito.” 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
Excelentíssimo Senhor Doutor JORDAN JARDIM,  Juiz de Direito Auxiliar da 6ª Vara Civel de Palmas, no uso de suas 
atribuições legais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que 
pelo Juízo da 6ª Vara Civel de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0008436-52.2018.8.27.2729, Classe: Execução de Título 
Extrajudicial, proposta por RESIDENCIAL GANDHY, em desfavor de WASHINGTON LUIS MAIA, e que por este meio, procede 
a CITAÇÃO da parte Executada WASHINGTON LUIS MAIA, CPF: 02575694809, brasileiro, solteiro, engenheiro, atualmente em 
endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) 
dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob 
pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa 
de R$ 51.706,16 (cinquenta e um mil, setecentos e seis reais e dezesseis centavos). Fica ADVERTIDA a 
parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de sua manifestação, conforme determinado no 
Despacho do evento 34. 
 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Excelentíssimo Senhor Doutor RICARDO FERREIRA LEITE,  Juiz de Direito Auxiliar da 5ª Vara Cível de Palmas, no uso de 
suas atribuições legais na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Palmas/TO, tramita o processo de nº. 0022793-42.2015.8.27.2729, Classe: Execução de 
Título Extrajudicial, proposta por RB CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI, em desfavor de VICENTE RODRIGUES DE SOUSA, e 
que por este meio, procede a CITAÇÃO da parte Executada VICENTE RODRIGUES DE SOUSA,  brasileiro, casado, 
empresário, PF: 39701930100, atualmente em endereço incerto e não sabido, para tomar conhecimento da presente ação, bem 
como, para que PAGUE, no prazo de 03(três) dias, O PRINCIPAL E COMINAÇÕES LEGAIS, ou ofereça bens à 
penhora suficientes para assegurar a totalidade do débito, sob pena de lhe ser penhorados bens, tantos quanto bastem para a 
satisfação integral da execução, sendo o valor dado a causa de R$ 9.244,82 (nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e 
oitenta e dois centavos). Fica ADVERTIDA a parte EXECUTADA de que lhe será nomeado curador em caso da ausência de 
sua manifestação, conforme determinado no Despacho do evento 100. 
 

1ª vara da fazenda e registros públicos 

Editais de citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr.  WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliar na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0043663-74.2016.8.27.2729, tendo como 
requerentes MUNICIPIO DE PALMAS e OUTROS, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital do requerido ELVIS 
MARQUES DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 003.920.432-46, com endereço incerto e não sabido, para, querendo, 
CONTESTAR a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados na 
inicial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e 
afixado cópia no Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M C Miranda, Técnico Judiciário, que 
digitei.  
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando  na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos 
desta Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele 
tomarem conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 0024332-43.2015.8.27.2729, 
tendo como requerente ESTADO DO TOCANTINS, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital dos requeridos OCIMAR 
JOSE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, rurícola, inscrito no CPF 021.546.321-81, portador do RG 326.113 SSP/TO., EURIPEDES 
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MARCOS RODRIGUES GOUVEIA, brasileiro, divorciado, agropecuarista, inscrito no CPF sob o n° 443.444.491-
34 e AGROPECUÁRIA ABC COMÉRCIO DE BOVINO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
08.284.420/0001-59, na pessoa de seu representante legal, com endereços incertos e não sabido, para, querendo, 
CONTESTAREM  a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na forma da lei e 
afixado cópia no Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das Fazendas e 
Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M. C. Miranda, Técnica Judiciário, que 
digitei.  
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. RONICLAY ALVES DE MORAIS, MM. Juiz de Direito titular na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita o Procedimento Comum Cível, autos nº 00294529620178272729, tendo como 
requerente SELMA DO NASCIMENTO SANTOS MORENO, em cujo feito foi requerida a CITAÇÃO por Edital da requerida 
MARIONETE MOREIRA CARNEIRO, brasileira, inscrita no CPF nº 063.705.101-73, estando em lugar incerto e não sabido, para, 
querendo, CONTESTAR a lide, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão, presumindo-se como verdadeiros os fatos 
articulados na inicial. E, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente Edital que será publicado na 
forma da lei e afixado cópia no Placar do Foro desta Comarca. DADO E PASSADO na Escrivania da 1ª Vara dos Feitos das 
Fazendas e Registros Públicos da Comarca de Palmas, Capital do Estado do Tocantins. Eu, Simone M C Miranda, 
Técnica Judiciária, que digitei.  
  
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
O Dr. WILLIAM TRIGILIO DA SILVA, MM. Juiz de Direito auxiliando na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda e Registros Públicos desta 
Comarca, Capital do Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. faz saber a quantos o presente edital virem, ou dele tomarem 
conhecimento, que perante este Juízo, tramita a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos nº 0021014-
76.2020.8.27.2729, tendo como exequente ESTADO DO TOCANTINS e executados DANIEL RODRIGO DE ARAÚJO e 
MAURICIO EGUIBERTO DADAMOS,  cujo feito foi requerido e deferida a CITAÇÃO por edital dos executados DANIEL 
RODRIGO DE ARAÚJO, brasileiro, estado civil solteiro, nascido em 30/12/1977, portador do CPF 827.593.081-20 e do RG nº 
128695 SSP/TO e MAURICIO EGUIBERTO DADAMOS, brasileiro, solteiro, nascido em 02/07/1983, portador do CPF 
006.723.231-09 e do RG nº 1.132.399 SSP/TO, estando em lugar incerto e não sabido, para PAGAREM, no prazo de 3 (três) 
dias, a dívida, sob pena de serem penhorados ou arrestados tantos bens quanto bastem a plena execução da dívida, bem com 
oporem Embargos no prazo legal. Para o caso de pronto pagamento os honorários são fixados em 10% do saldo devedor. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado 
na forma da lei. Palmas, 15 de março de 2022. As) William Trigilio da Silva, MM. Juiz de Direito. 
  
 

2ª vara criminal 

Editais de intimações de sentença com prazo de 60 dias 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA  
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA COM PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS 
AUTOS Nº 00313700420188272729 
Juizo da 2ª Vara Criminal de Palmas 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusada: CRISTIANO MACIEL ROSA 
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) CRISTIANO MACIEL ROSA, brasileiro, divorciado, proprietário da empresa Cardiomed Comércio e 
Representação de Produtos Médicos Hospitalares LTDA, nascido aos 23/10/1978, filho de Arlete Maciel Rosa e José Martins 
Peixoto, atualmente em local incerto e não sabido, com prazo de 60 (sessenta) dias, a fim de cientificar-lhe da SENTENÇA 
proferida nos autos da AÇÃO PENAL n.º 0031370-04.2018.8.27.2729, cujo resumo/teor segue transcrito: "[...] Trata-se de ação 
penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Tocantins em desfavor de Cristiano Maciel Rosa pela prática da conduta 
descrita no artigo 155, § 3º, do Código Penal, pelos fatos assim narrados na peça exordial, os quais transcrevo, in verbis: [ ...] A 
denúncia foi recebida em 6 de outubro de 2018 (evento 5). O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo ao 
denunciado, todavia, ele não aceitou (evento 85, Autos n. 0024159-83.2018.8.27.2706). Houve citação do acusado (evento 72). 
Foi apresentada resposta à acusação (evento 78). Por não incorrer em nenhuma hipótese prevista no artigo 397 do Código de 
Processo Penal, foi determinado inclusão em pauta para audiência de instrução e julgamento. A audiência ocorreu em 23/3/2021. 
Foram ouvidas as seguintes testemunhas, cujo resumo do depoimento as acompanha: [...] Em seu interrogatório, o réu relatou 
que tomou conhecimento desse processo quando foi chamado em sede policial. A pessoa que acompanhou o trabalho da 
energisa não consta no quadro de funcionários da Unip. Que era época de férias e apenas uma pessoa ficava na secretaria. Não 
tinha motivo para furtar energia justo no período de férias. Ele aluga o prédio pela manhã para a empresa chamada Uniclin e à 
noite para Unip. É proprietário, aluga o prédio, mas é ele quem paga a conta de energia. Que utilizaram o mesmo valor de janeiro 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5160 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022 52 

 

 
 

dos últimos dois anos e que o consumo mensal cerca de seis a sete mil reais. Não foi requerida nenhuma diligência. Em suas 
alegações finais orais, o Ministério Público pugnou pela absolvição do acusado por ausência de provas. Igualmente, a defesa, 
em sede de alegações finais orais, requereu a absolvição. É, em síntese, o relatório. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Presentes os 
pressupostos processuais e as condições da ação, tanto que sequer foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais, passo 
ao exame do mérito da demanda. Acolho o posicionamento das partes para absolver o réu por ausência de prova de que ele 
concorreu para a infração penal, notadamente pelos depoimentos colhidos em juízo e do próprio interrogatório do acusado. 
Apesar de provada a violação na caixa de energia do local, nenhuma testemunha presenciou o momento da infração, somando-
se que o réu, proprietário do local, negou ter praticado o fato criminoso e afirmou que o local é alugado para duas empresas, que 
na época estavam em período de férias, não havendo motivos para furtar a energia. Assim sendo, não se tem como condenar o 
acusado, por ausência de comprovação da autoria e responsabilidade penal. É princípio basilar que para uma condenação - sine 
qua non - é imprescindível que a prova se mostre nos autos com nitidez e firmeza, sem qualquer tergiversação, o que não 
ocorreu no caso dos autos. Destarte, não estando suficientemente demonstradas a prova da autoria delitiva, o simples indício do 
ilícito não é suficiente para um juízo de condenação. Por isso é que a jurisprudência dos nossos tribunais assim se comporta: [...] 
Desta forma, o conjunto probatório colhido em juízo não dá suporte para apontar a culpabilidade do acusado, levando a 
aplicação dos princípios da presunção de inocência e do in dúbio pro reo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo improcedente a 
denúncia para absolver Cristiano Maciel Rosa, com fulcro no artigo 386, V, do Código de Processo Penal. [...]". LUIZ ZILMAR 
DOS SANTOS PIRES- Juiz de Direito." Palmas, aos 31/03/2022. 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 0030641-70.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): MAX IVÂNIO PINTO DE OLIVEIRA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) MAX IVÂNIO PINTO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, desocupado, 
nascido em 27/08/1994, natural de Matupá/MT, Identidade nº 26192812-9 SSP/MT, CPF nº 043.904.751-00, filho de Maruzineide 
Pinto Batista de Oliveira, residente na Quadra SE 05, Lote 05, Casa 02, aureny I, Palmas - TO, residente e domiciliado na Rua 
Marechal Deodoro Da Fonseca, 531 - Setor Jardim Paulista - 77600000 - Paraíso do Tocantins (Residencial) e Rua Gonçalves 
Dias (Setor Central), 878 - Setor Central - 77600000 - Paraíso do Tocantins (Residencial), atualmente em local incerto e não 
sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00306417020218272729, pelos motivos a seguir expostos: "DENÚNCIA": Consta do 
inquérito policial que no dia 21/07/2021, por volta das 06h, no estabelecimento Auto Posto Araguaia, localizado na Avenida 
Taquarussu, Quadra 40, Lote 11, nesta Capital, o denunciado atribuiu-se de falsa identidade para obter vantagem, em proveito 
próprio, opôs-se a execução de ato legal, mediante ameaça e desacatou funcionário público no exercício da função (conforme 
Auto de Exibição e Apreensão, Laudo Pericial e demais docs. anexados aos autos de IP). Exsurge dos autos investigatórios que 
na data e horário citados, o acusado estava no estabelecimento Auto Posto Araguaia proferindo ameaças em desfavor dos 
clientes e funcionários do local com uma faca, bem como, perturbando o trabalho e sossego alheio. Os funcionários acionaram a 
Polícia Militar, ao chegarem no local, os policiais constataram que Max Ivânio estava alterado, sob efeito de drogas e álcool. Ato 
contínuo, o acusado passou a proferir xingamentos, ameaçar e desacatar os policiais, momento em que tentou pegar o 
carregador de pistola do policial Ederson, e resistiu a prisão, se jogando ao chão, tendo que ser algemado. Ao chegar na 
delegacia o indiciado se identificou como Rodrigo Silva Rodrigues Santos, atribuindo-se de falsa identidade, bem como proferiu 
ameaças de morte contra o delegado Afonso José Azevedo de Lyra Filho. Consta nos autos gravação de áudio do acusado 
intimidando e ameaçando o delegado, afirmando que era sobrinho do governador Mauro Carlesse, e ainda, proferindo ameaças 
de morte. (evento 1, AUDIO_MP37) Registra-se que o acusado se negou a fornecer seus dados biográficos, sendo necessário a 
identificação através de laudo papiloscópico nº 110/2021, que através das impressões digitais concluiu que se tratava de Max 
Ivânio Pinto de Oliveira. (evento 55, LAU2) O delegado Afonso José representou criminalmente contra o acusado por desacato, 
resistência, pertubação do sossego, bem como por ameaça. Extrai-se dos autos que Max Ivânio possuía um mandado de prisão 
em aberto por homicídio, e, em razão disso, se identificava como Rodrigo. Destarte, materialidade e autoria delitiva demonstrada 
pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, e demais provas coligidas aos autos de IP. 
Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MAX IVÂNIO PINTO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas dos crimes tipificados 
no art. 147, art. 307, art. 329, art. 331, todos do Código Penal e Art. 42 da LCP; todos c/c Art. 69 do Código Penal (concurso 
material). Requerendo seja a presente autuada e recebida, determinando-se a citação do denunciado para oferecer defesa 
escrita no prazo de 10 (dez) dias, designandose 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, inclusive em reparação mínima. Palmas-TO, 17 de agosto de 2021. Diego Nardo 
Promotor de Justiça. "DESPACHO". Esgotaram-se as tentativas de localização da pessoa acusada, por isso determino que seja 
citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas-TO, 30/3/2022. 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 
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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, 30/03/2022. Eu, KIRCK MAX DE MEDEIROS MELO, digitei e 
subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0008505-79.2021.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(a): FELIPE GOMES DE SOUSA 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONCALVES DE PAULA , 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) FELIPE GOMES DE SOUSA, brasileiro, união estável, natural de Paulo 
Ramos/MA, nascido em 21 de junho de 1995, inscrito no CPF sob o nº 059.799.651-22, filho de Maria do Rosário Gomes de 
Sousa, atualmente em local incerto e não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00085057920218272729, pelos motivos a 
seguir expostos: "DENÚNCIA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS, pelo Promotor de Justiça que esta 
subscreve, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, vem oferecer DENÚNCIA em desfavor de FELIPE GOMES 
DE SOUSA, brasileiro, união estável, nascido em 21 de junho de 1995, natural de Paulo Ramos/MA, filho de Maria do Rosário 
Gomes de Sousa, inscrito no CPF sob o nº 059.799.651-22, residente na Quadra 612 Sul, Alameda 06, QI-06, Lote 97, Casa 02, 
Plano Diretor Sul, nesta Capital, imputando-lhe a prática do seguinte fato delituoso: Consta do inquérito policial em epígrafe que 
na data de 07 de julho de 2019, por volta das 22h00min, na Quadra 606 Sul, HM 07, casa 05, nesta Capital, o denunciado portou 
arma de fogo e munição de uso permitidos, em desacordo com determinação legal, bem como efetuou disparo de arma de fogo 
em via pública (conforme Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais e demais docs. anexados aos autos de IP). Exsurge 
dos autos investigatórios que na data e horário acima descritos, uma equipe da Polícia Militar estava de plantão em 
patrulhamento nas imediações da Quadra 606 Sul, nesta Capital, quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita, conduzindo 
uma motocicleta. Ato contínuo, os policias militares realizaram uma abordagem e submeteram-nos a revista pessoal, ocasião em 
que encontraram em poder do denunciado uma arma de fogo calibre .22 artesanal, modelo pistola, e três munições do mesmo 
calibre intactas e ainda uma munição, também do mesmo calibre, deflagrada. Extrai-se do feito ainda, que antes de ser 
abordado, o denunciado efetuou um disparo de arma de fogo para cima em via pública, próximo à distribuidora de bebidas 
“Império”, nesta Capital. A arma de fogo e as munições foram periciadas e comprovou-se estarem aptas ao uso. Destarte, 
materialidade e autoria delitiva demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Exibição e Apreensão, Laudos Periciais, 
e demais provas coligidas aos autos de IP. Ante o exposto, o Ministério Público denuncia FELIPE GOMES DE SOUSA, como 
incurso nas penas dos crimes tipificados nos artigos 14 e 15, da Lei nº 10.826/03; 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. Palmas-
TO, 16 de março de 2021. Diego Nardo Promotor de Justiça, DESPACHO: Esgotaram-se as tentativas de localização da 
pessoa acusada, por isso determino que seja citada por meio de edital com prazo de quinze (15) dias, RAFAEL GONÇALVES 
DE PAULA, Juiz de Direito, Palmas/TO 28/03/2022.” 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, 
29/03/2022. Eu, DEBORAH ALMEIDA PESSOA, digitei e subscrevo. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS 
AUTOS Nº 0020535-20.2019.8.27.2729 
AÇÃO PENAL - Procedimento Ordinário 
Acusado(s): WILKNER ALVES DE OLIVEIRA e JANY PONS RODRIGUEZ. 
FINALIDADE: O juiz de Direito RAFAEL GONÇALVES DE PAULA, 3ª Vara Criminal de Palmas, no uso das suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por esse meio, CITA e INTIMA, 
COM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, o(a) acusado(a) JANY PONS RODRIGUEZ, cubana, inscrita no CPF nº 701.407.651- 
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58, filha de Antônio Pons Rodrigues e Jazbel Rodriguez Nieva e WILKNER ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, nascido aos 
15/07/1993, inscrito no CPF nº 021.925.081-23, filho de Abadia Aparecida Alves Sousa Oliveira, atualmente em local incerto e 
não sabido, nos autos da AÇÃO PENAL nº 00205352020198272729, pelos motivos a seguir expostos: DENÚNCIA: "O 
Ministério Público do Estado do Tocantins, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, no 
exercício de suas atribuições, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, artigo 24 do Código de Processo Penal 
e artigo 25, inciso III, da Lei nº 8.625/93, com base no Inquérito Policial nº 0009641-82.2019.827.2729, oferece DENÚNCIA em 
desfavor de: Adriano Dias da Silva, Antônio Rafael Carvalho de Sousa, Brenda Allana da Silva, Cristiano dos Santos Oliveira, 
Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, Felipe Almeida de Sousa, Glerson da Conceição Silva, Jany Pons Rodrigues, Jorge 
Fernando Farias Da Silva, Paulo Ricardo Brito Silva, E Wilkner Alves De Oliveira Consta dos autos de Inquérito Policial nº 
0071/2018, instaurado pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Tocantins, através de Auto de Prisão em 
Flagrante, que no dia 08 de fevereiro de 2018, uma equipe de policiais federais surpreenderam e efetuaram as prisões de Jorge 
Fernando Farias da Silva, Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, Adriano Dias da Silva e Paulo Ricardo Brito Silva no Hotel ZII, 
em Palmas – TO, realizando check-in de hospedagem com reservas efetuadas mediante pagamento com cartão de crédito de 
terceiro. Verificou-se que os quatro denunciados acima citados, presos em flagrante, juntamente com os demais denunciados, 
reuniam-se, de forma esporádica, no Hotel ZII, nesta capital, em pelo menos 18 (dezoito) oportunidades, compreendidas entre 
dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, com a finalidade de praticar os crimes de estelionato contra diversas instituições 
financeiras e também particulares, utilizando-se da internet disponibilizada pelo hotel como instrumento para promoção das 
fraudes. Durante a prisão em flagrante também foram apreendidos objetos em poder dos denunciados Dominik Moskowis dos 
Santos Saraiva1, Adriano Dias da Silva2, Paulo Ricardo Brito da Silva3 e Jorge Fernando Farias da Silva4, conforme autos de 
Apreensões constantes nos bojo do Inquérito Policial às fls. 17/20. Foram representadas pela Polícia Federal buscas e 
apreensões nas residências de Dominik Moskowis dos Santos Saraiva5, Paulo Ricardo Brito da Silva6, Jorge Fernando Farias da 
Silva7, Adriano Dias da Silva8, Glerson da Conceição Silva9, Antônio Rafael Carvalho de Sousa10, Felipe Almeida Sousa11, 
Wilkner Alves de Oliveira12, e Thalia Geovanna Milhomem Aguiar Sousa13, conforme consta dos autos 0009654-
81.2019.827.2729, apenso ao Inquérito Policial 0009641-82.2019.827.2729. Em de 30 de maio de 2018, outros materiais e 
documentos foram encontrados no interior dos veículos apreendidos de Jorge Fernando Farias da Silva e Paulo Ricardo Brito 
Silva, consistentes em uma Ordem de Serviço (rasgada), em nome de Paulo Ricardo Brito Silva, no valor de R$ 1.680,00, com 
carimbo "RECEBEMOS", emitido pela empresa C A RODRIGUES EIRELI ME (SPORT RODAS); uma nota fiscal n. 76.069 (com 
parte rasgada), emitida por WEBFONES COMÉRCIO DE ARTIGOS, em nome de IVANILSON PAZ, descrevendo aquisição de 
um celular samsung, que estava da na posse de DOMINIK MOSKOWIS, no valor de R$ 1.415,76; e um Cartão de Crédito 
Mastercard, do Banco Original, em nome de JORGE F F SILVA, N°5345 4304 7266 4012, conforme consta no auto de 
Apreensão nº 177/2018, às fls. 164 dos autos do Inquérito Policial. Verificou-se que foram realizadas perícias criminais de 
informática nos objetos apreendidos de Paulo Ricardo Brito Silva (Laudo nº 316/2018, fl. 213), Antônio Rafael Carvalho de Sousa 
(Laudo nº 317/2018, fl. 216), Thalia Geovanna Milhomem Aguiar Sousa (Laudo nº 313/2018, fl. 219), Adriano Dias da Silva 
(Laudo nº 314/2018, fl. 222), Dominik Moskowis dos Santos Saraiva (Laudo nº 315/2018, fl. 224), Jorge Fernando Farias da Silva 
(Informação Técnica nº 038/2018, fl. 227), com a extração dos dados, espelhamento e indexação, permitindo consultas por meio 
de palavras-chave, com arquivos disponíveis apenas para leitura, impossibilitando qualquer alteração, remoção ou acréscimo de 
informações. DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA A partir de período que não se pode definitivamente precisar, mas certamente 
entre meados de 2017 até fevereiro de 2018, os acusados Adriano Dias Da Silva, Antônio Rafael Carvalho De Sousa, Brenda 
Allana Da Silva, Cristiano Dos Santos, Dominik Moskowis Dos Santos Saraiva, Felipe Almeida De Sousa, Glerson Da Conceição 
Silva, Jany Pons Rodrigues, Jorge Fernando Farias Da Silva, Paulo Ricardo Brito Silva, e Wilkner Alves De Oliveira, com 
vontades livres e de maneira consciente e em perfeita comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, constituíram e 
integraram pessoalmente organização criminosa, estruturalmente ordenada e com ajustada divisão de tarefas, com o objetivo de 
obter diretamente vantagens econômicas indevidas em prejuízo alheio, mediante a prática de inúmeros e reiterados crimes de 
estelionato (artigo 171 do Código Penal), em detrimento de várias instituições financeiras e particulares, além de terem ocultado 
e dissimulado bens e valores provenientes das infrações penais (artigo 1º da Lei 9.613/98). Vejamos como esta organização foi 
engendrada, constituída e estruturada, com a individualização da conduta de cada um dos denunciados. Consta dos autos de 
Inquérito Policial que o denunciado PAULO RICARDO BRITO SILVA criou e configurou diversos sites falsos de lojas virtuais, 
como “Casas Bahia”, “Magazine Luiza”, “Americanas”, “Ponto Frio”, dentre outros, anunciando produtos com preço infinitamente 
baixo, atraindo uma infinidade de pessoas, o que possibilitou a captura de dados de cartões de crédito (operadora de cartão, 
validade, CVV, senha pessoal do cartão) utilizados pelas vítimas nos sites falsos, bem como informações de códigos de boletos 
bancários gerados pelo site. Restou evidenciado que o denunciado é, de fato, o líder da organização criminosa. Sabe-se que 
Paulo Ricardo Brito Silva já teve experiência na prática de crimes cibernéticos, juntamente com o denunciado Glerson da 
Conceição Silva, presos na Operação denominada “Phishing”, da Polícia Civil do Estado do Tocantins, na cidade de Itaguatins – 
TO, em 2012, acusados de serem “hackers”, o que demonstra o domínio das técnicas necessárias para a prática de fraudes na 
internet. BRENDA ALLANA DA SILVA BARBOSA, esposa de Paulo Ricardo, de pleno conhecimento das atividades criminosas 
do marido, aceitou integrar a organização criminosa, reunindo-se com o grupo criminoso no Hotel ZII, em Palmas – TO, para a 
prática das fraudes, além de ter usufruído de todas as benesses advindas com os produtos dos crimes praticados pelo esposo. 
Apurou-se que DOMINIK MOSKOWIS DOS SANTOS SARAIVA, JORGE FERNANDO FARIAS DA SILVA, ADRIANO DIAS DA 
SILVA, GLERSON DA CONCEIÇÃO SILVA, ANTÔNIO RAFAEL CARVALHO, FELIPE ALMEIDA DE SOUSA, WILKNER ALVES 
DE OLIVEIRA, CRISTIANO DOS SANTOS E JANY PONS RODRIGUEZ, membros da organização criminosa, de posse dos 
dados de cartão de crédito capturados nos sites falsos criados por Paulo Ricardo Brito Silva, fizeram diversos pagamentos de 
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boletos bancários, inúmeras transferências bancárias, efetuaram compras on-line de produtos, entre outras fraudes, obtendo 
vantagem ilícita em prejuízo alheio. Aferiu-se que nos casos em que as vítimas resolvessem pagar o produto anunciado no site 
com boleto bancário, os recursos auferidos com o pagamento dos boletos, seriam, ou encaminhados para uma conta aberta por 
um dos integrantes da organização, ou direcionados para o pagamento de dívidas de terceiros (o código de barras gerado pelo 
site falso seria remetido a outro boleto já existente, cobrando-se em torno de 50 % do valor da dívida para quitação do boleto). 
Dezenas de pessoas de todo país foram vítimas da fraude orquestrada por Paulo Ricardo e seu grupo criminoso. Nos e-mails 
extraídos do celular do denunciado, foi possível identificar que os produtos ofertados nos sites falsos foram adquiridos por 
dezenas de pessoas, a um preço infinitamente menor que o valor de mercado. A título de exemplo, tem-se a Smart TV ofertada 
no site falso das “Casas Bahia”, pelo valor de R$ 898,90 (oitocentos e noventa e oito reais e noventa centavos), quando seu valor 
original ultrapassa R$ 3.000,00 (três mil reais). Analisando a mídia anexa ao Inquérito Policial (Pasta MÍDIA/PAULORICARDO), 
identificou-se que 89 (oitenta e nove) pessoas de diferentes localidades do país adquiriram ou tentaram adquirir a Smart TV (LED 
49" UHD 4K Samsung 49MU6100 com HDR Premium, Plataforma Smart Tizen, Smart View, Espelhamento de Tela, Steam Link, 
3 HDMI e 2 USB - TV 4K), sendo 36 (trinta e seis) utilizando o cartão de crédito, e 53 (cinquenta e três) através de boleto 
bancário. Outro produto anunciado foi o Smartphone Samsung Galaxy J714 , ofertado no site falso do “Ponto Frio”, pelo valor de 
R$ 589,90 (quinhentos e oitenta e nove reais e noventa), quando o preço original é R$ 1.331,78 (hum mil trezentos e trinta e um 
reais e setenta e oito centavos). Detectou-se que 33 (trinta e três) pessoas de diferentes estados, adquiriram ou tentaram adquirir 
o produto Smartphone Samsung Galaxy J7 (Prime Duos Dourado com 32GB, Tela 5.5", Dual Chip, 4G, Câmera 13MP, Leitor 
Biométrico, Android 6.0 e Processador OctaCore – Android), sendo 22 (vinte duas) com cartão de crédito e 11 (onze) através de 
boleto bancário. Da extração dos dados do aparelho celular Smartphone Samsung, modelo SMG610M/DS (Laudo nº 316/2018, 
fl. 213), apreendido na posse de Paulo Ricardo Brito Silva quando de sua prisão em flagrante15 , foi possível detectar uma 
infinidade de e-mails com os dados de cartão de crédito capturados pelos sites falsos, bem como dados de boletos bancários, 
relacionados às compras acima descritas. Abaixo, seguem imagens retiradas da mídia/Paulo Ricardo: Desse modo, restou 
cristalino o envolvimento de Paulo Ricardo Brito Silva na prática de crimes contra instituições financeiras, utilizando-se a internet 
para o cometimento das fraudes, bem como sua liderança na organização criminosa instituída para induzir pessoas ao erro, 
causando-lhes prejuízo. Evidenciou-se que o cartão da Caixa Econômica Federal apreendido na posse de Paulo Ricardo, conta 
nº 331401300011692-8818 , em nome de Antônio Rafael C. Sousa (membro da organização criminosa), estava aberta desde 
novembro de 2014 e tinha como finalidade específica recepcionar as frequentes transferências bancárias (TED) de vendas pela 
internet via PAG SEGURO. A referida conta teve movimentação até fevereiro de 2018, coincidentemente, no mesmo período em 
que os denunciados foram presos em flagrante. Conversas pelo aplicativo Whatsapp também foram extraídas do celular 
apreendido de Paulo Ricardo Brito Silva, em que consta a confissão de que o mesmo utiliza os cartões de crédito para 
pagamento de hospedagens. Na mesma conversa o denunciado ainda dá instruções ao interlocutor “GIBI2” de como proceder no 
esquema de fraude de internet. Abaixo separamos os principais diálogos que comprovam o conhecimento do denunciado nas 
técnicas de fraude à internet 19:  No dialogo abaixo, os denunciados Paulo Ricardo e Dominik confirmam os golpes utilizando a 
internet, com geração de boleto e informações de cartão de crédito20: Corroborando aos fatos, tem-se conversa entre Paulo 
Ricardo com pessoa não identificada, demonstrando claramente a preocupação deste interlocutor pelo fato de o denunciado 
estar hospedado no hotel cometendo suas fraudes21: Nas mídias apreendidas de Dominik Moskowis dos Santos, foi possível 
identificar diversos comprovantes de transferências para pessoas físicas23 , no período de novembro de 2017 a fevereiro de 
2018, bem como pagamentos de boletos bancários e depósito via boleto, com valores relativamente altos, que não condizem 
com a condição financeira do denunciado, restando comprovada sua participação na organização criminosa para cometimento 
de fraudes. Curioso a identificação de diversas transferências para as mesmas pessoas, em dias diferentes, coincidindo, 
inclusive, com as datas em que o denunciado esteve hospedado no Hotel ZII, em Palmas – TO. A título de exemplo, nos dias 
04/01/18, 05/01/18 e 08/01/1824, foram realizadas três transferências para a pessoa de Francisco de Assis Paixão (CPF nº 
403.290.623-87), no montante de R$ 7.700,00 (sete mil e quinhentos reais). Segue abaixo print’s para melhor visualização: 
Também foram transferidos R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais) para a pessoa de Marinalva Machado de Souza, em 
04/01/2018; e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para Simone Santos L. Oliveira em 04/01/201828, data esta em que o 
denunciado esteve hospedado no hotel Zii. Constatou-se quatro transferências bancárias para o denunciado Paulo Ricardo Brito 
Silva, nos dias 09/01/2018, 11/01/18 e 16/01/18, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que denota o conluio dos 
denunciados na prática dos crimes de fraude pela internet. Imperioso ressaltar que todas as transferências realizadas, bem como 
pagamentos de boletos bancários são frutos das fraudes realizadas pelo denunciado Dominik Moskowis dos Santos Saraiva e 
pela organização criminosa do qual o mesmo é integrante. Forçoso acreditar que as transferências não seriam fruto de trabalho 
honesto e digno, já que o denunciado é autônomo, percebendo o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) mensais29 . Interrogado 
em abril de 2018 (fl. 136), Dominik Moskowis dos Santos Saraiva informou que: “QUE é estudante e atualmente não 
desempenha atividades remuneradas (desempregado); QUE está na segunda série do ensino médio; QUE já trabalhou com um 
tio (Adeilton) na empresa Helpp em Araguaína/TO no ano de 2017— até julho de 2017-, em uma empresa de contabilidade, 
resolvendo "coisas da empresa na rua"; QUE recebia em média de R$ 1000,00 (mil reais); QUE já trabalhou também para outro 
"tio" chamado Antônio Marinho (Toinho) na mesma empresa Helpp — de contabilidade — em Itaguatins/TO; QUE recebia 
também R$ 1.000,00 (mil reais); QUE nunca teve carteira assinada; QUE trabalhou até dezembro de 2017”. (grifo nosso). Consta 
dos autos do Inquérito Policial que Antônio Rafael Carvalho de Sousa também integrou e participou de organização criminosa 
estruturada para a prática de crimes de fraude na internet. Da extração dos dados do celular apreendido de Antônio Rafael 
Carvalho (Laudo 317/2018, fl. 216) foram identificados diversos elementos de informação que comprovam sua participação nas 
fraudes bancárias, como imagem de anúncios, dados de boletos bancários, comprovantes de compras, além de chats tratando 
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das referidas fraudes bancárias Aliado aos dados extraídos da mídia de Antônio Rafael Carvalho, têm-se que o cartão 
apreendido em posse de Paulo Ricardo Brita Silva, conta nº 331401300011692-88 da Caixa Econômica Federal, tinha como 
titular o próprio denunciado Antônio Rafael, conta esta destinada ao recebimento de transferências bancárias PAG SEGURO, 
oriundos das fraudes bancárias perpetradas pela organização criminosa. Imperioso ainda destacar que o denunciado Antônio 
Rafael já se hospedou no hotel ZII, no período de 12 de janeiro de 2018 a 14 de janeiro de 2018, conforme reserva de 
hospedagem às fl. 113 do Inquérito Policial, juntamente com outros membros da organização criminosa, o que indubitavelmente 
comprova sua participação na organização criminosa e o seu envolvimento com as fraudes praticadas na internet. O denunciado 
Adriano Dias da Silva, tio de Jorge Fernando Farias da Silva, quando de sua prisão em fragrante, foi surpreendido portando o 
cartão magnético de conta bancária de titularidade de Maria da Conceição Alves de Oliveira, CPF 733.417.117-91, agência 1886-
4, conta corrente nº 92.160-2, do Banco do Brasil, o qual foi utilizado para o cometimento de fraude, segundo informações 
prestadas pela Instituição Financeira. De acordo com o Banco do Brasil34, a conta acima descrita estava inserida na modalidade 
conta fácil, que é destinada a não correntistas, com a finalidade de acessar serviços bancários de forma simplificada, sem a 
necessidade da apresentação física ou digital de documentos pessoais, assinatura em contratos, cartão de autógrafos e 
comando de deferimento da conta por funcionário do banco. Foi aberta em 09/10/2017, tendo ocorrido uma única movimentação 
em 10/10/2017, transferência interbancária via TED no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), oriunda do banco 
341(Itaú), conta 4236, agência 2525, CNPJ 17.192.451/0001-70, de titularidade do Banco Itaucard S/A, e posteriormente 
devolvida por motivo de fraude em 06/11/2017, mesma data em que a referida conta corrente foi encerrada. Ouvido pela 
autoridade judiciária, o denunciado Adriano Dias confirmou ter se hospedado no Hotel Zii, em Palmas –TO, juntamente com 
Jorge Fernando, Paulo Ricardo e Dominick, bem como afirmou saber que os mesmos estariam envolvidos com fraudes pela 
internet. Segue abaixo trecho do depoimento (fls. 131 do Inquérito Policial): “QUE o Declarante se hospedou no Hotel Zii, em 
Palmas - TO, no mês de fevereiro deste ano, juntamente com JORGE FERNANDO, PAULO RICARDO e DOMINIK, mas o 
Declarante sabia que estava sendo usado cartão de crédito de terceiros para pagamento das diárias, pois a reserva foi feita por 
DONIMIK; QUE sabia que as referidas pessoas eram envolvidas com fraudes pela internet. [...] QUE conhece GLERSON DA 
CONCEIÇÃO SILVA, que é amigo do Declarante, sabendo que o mesmo tem envolvimento em fraudes com cartões de crédito. 
[...] QUE conhece FELIPE, que é gêmeo com FABRÍCIO, sabendo por comentários que o mesmo tem envolvimento com este 
tipo de fraude”. Ora, resta inequívoco que Adriano Dias da Silva tinha pleno conhecimento das atividades ilícitas e participava da 
atividade criminosa. Ingênuo seria acreditar que o denunciado, com total conhecimento dos atos praticados por seus familiares, 
acompanhando-os inclusive na empreitada criminosa e desfrutando de todas as benesses oriundas do crime, não estaria 
envolvido no esquema criminoso. O denunciado Glerson da Conceição Silva, comparsa de Paulo Ricardo Brito Silva desde 2012 
nas fraudes bancárias, também aceitou integrar organização criminosa para a prática de crimes na internet. Esteve hospedado 
no Hotel Zii em Palmas –TO, na mesma oportunidade que Paulo Ricardo Brito Silva e o grupo criminoso. Tem-se que o 
denunciado Felipe Almeida de Sousa aceitou integrar organização criminosa instituída para prática de crimes de fraude na 
internet, tendo inclusive se reunido com o grupo criminosa no Hotel Zii, em Palmas - TO, por três vezes, local onde funcionava 
como “escritório da organização”, conforme será detalhado a seguir. Durante as buscas na residência de Felipe Almeida de 
Sousa, foi apreendido um cartão do Banco Neon35, de titularidade do próprio denunciado, com numeração 4040 2500 0764 
1066, bandeira VISA, cuja conta de pagamento foi encerrada pela própria instituição financeira36, no dia 02 de março de 2018, 
por indícios de fraude envolvendo boletos bancários. Corroborando aos fatos, foi apreendido Nota fiscal da empresa DELL 
COMPUTADARES DO BRASIL LTDA, em nome de Felipe Almeida de Sousa, relativo a compra de um notebook Inspiron 155567 
DELL, pago com cartão de crédito bancário VISA nº 404024******8303, no dia 30 de janeiro de 2018, às 19h42min03s, em uma 
única parcela no valor de R$ 3.899,02 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos). Apurou-se que o cartão acima 
referido foi emitido pelo Banco Wells Fargo Nevada, dos Estados Unidos, em nome de cidadão americano, sendo a compra fruto 
de fraude bancária. Cristiano dos Santos e Jany Pons Rodriguez, aceitaram integrar organização criminosa praticando crimes de 
estelionato causando prejuízo ao Hotel Zii, em Palmas – TO e às instituições financeiras, uma vez que as hospedagens eram 
sempre pagas com cartão de crédito de terceiro. Observou-se que os denunciados hospedaram-se no Hotel na mesma 
oportunidade que outros integrantes do grupo, o que comprova a ideia de que todos estavam coligados e organizados para 
cometer crimes. O depoimento da gerente do Hotel, Sra. Paula De Oliveira Bueno, confirma a participação dos mesmos na 
organização criminosa, assim como o depoimento de Antônio Rafael. Vejamos: “QUE os demais membros do grupo se 
identificaram perante o HOTEL como WILKNER ALVES, FELIPE ALMEIDA DE SOUSA, CRISTIANO DOS SANTOS, GLERSON 
DA CONCEIÇÃO SILVA, JORGE FERNANDO FARIAS DA SILVA, ANTÔNIO RAFAEL CARVALHO DE SOUSA, JANY POIS 
RODRIGUES, THALIA MILHOMEN e BRENDA ALLANA DA SILVA BARBOSA QUE nas ocasiões em que visitam o HOTEL ZII 
estão sempre munidos de computadores e muito dinheiro em espécie QUE não tem inimizade e não conhecia tais pessoas antes 
deles usarem o HOTEL em que trabalha”37 . “QUE conhece JORGE FERNANDO FARIAS DA SILVA, DOMINIK MOSKOWIS 
DOS SANTOS SARIAVA, ADRIANO FARIAS DA SILVA (tio de Jorge Fernando), BRENDA ALLANA DA SILVA BARBOSA 
(ESPOSA DE PAULO RICARDO) e GLERSON DA CONCEIÇÃO SILVA, os quais conheceu através de seu primo PAULO 
RICARDO BRITO; QUE acredita que conhece CRISTIANO DOS SANTOS, a quem também conheceu através de PAULO 
RICARDO [...]38 . Resta inequívoco o dolo dos denunciados Adriano Dias da Silva, Antônio Rafael Carvalho de Sousa, Brenda 
Allana da Silva, Cristiano dos Santos Oliveira, Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, Wilkner Alves de Oliveira, Paulo Ricardo 
Brito Silva, Jany Pons Rodriguez, Glerson da Conceição Silva, e Felipe Almeida de Sousa. Não se fala aqui em uma ou duas 
fraudes, mas em uma infinidade. Os denunciados agiram em comunhão de esforços com o intuito de cometer os estelionatos 
mediante fraudes, reiteradamente, através da captação de dados bancários de clientes em sites e anúncios falsos de compra 
online. DOS ESTELIONATOS Consta dos autos que os denunciados Adriano Dias da Silva, Antônio Rafael Carvalho de Sousa, 
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Brenda Allana da Silva, Cristiano dos Santos Oliveira, Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, Wilkner Alves de Oliveira, Paulo 
Ricardo Brito Silva, Jany Pons Rodriguez, Glerson da Conceição Silva, e Felipe Almeida de Sousa nas mesmas condições de 
tempo, maneira de execução e outras semelhanças, obtiveram vantagens ilícitas em prejuízo alheio, mediante utilização de 
dados bancários de terceiros (cartões de crédito), hospedando-se no Hotel Zii Palmas, com o intuito de cometer fraudes 
bancárias utilizando-se da internet do estabelecimento. Apurou-se que a organização criminosa utilizava-se do HOTEL Zii, em 
Palmas – TO, como um “escritório” para reunião de seus membros. A partir do acesso à internet proporcionado pelo 
estabelecimento, o grupo praticava operações fraudulentas (disseminação de arquivos de phishing e malwares, pagamento de 
boletos após captação de dados bancários, clonagem de cartões de crédito, compras na internet, entre outras operações), sem 
possibilidade de serem rastreados. A Gerente do Hotel Paula de Oliveira Bueno39, que trabalha no estabelecimento desde 2016, 
em depoimento afirmou que Dominik, Paulo Ricardo, Jorge Fernando e Adriano hospedavam-se frequentemente no hotel, 
efetuando as reservas pelo site do hotel, sempre com cartões de crédito diferentes. Acrescentou que: “Geralmente pegavam 
apartamentos duplos, QUE sempre faziam reservas por meio do site do hotel [...] QUE também realizavam grandes gastos com 
consumo de bebidas e levavam garotas de programa, QUE eles costumavam ficar trancados dentro dos quartos durante toda a 
estadia, QUE também chamou a atenção o fato de um deles já ter trabalhado como garçom no hotel Pousada dos Girassóis, 
sendo que não tinha condições de realizar os gastos extravagantes percebidos, [...] QUE sabe que no total o grupo é de 13 
pessoas QUE os demais membros do grupo se identificaram perante o HOTEL como WILKNER ALVES, FELIPE ALMEIDA DE 
SOUSA, CRISTIANO DOS SANTOS, GLERSON DA CONCE IÇÃO SILVA, JORGE FERNANDO FARIAS DA SILVA, ANTONIO 
RAFAEL CARVALHO DE SOUSA, JANY POIS RODRIGUES, THALIA MILHOMEN e BRENDA ALLANA DA SILVA BARBOSA 
QUE nas ocasiões em que visitam o HOTEL ZII estão sempre munidos de computadores e muito dinheiro em espécie”. Desse 
modo, tem-se que foram realizadas diversas hospedagens, sempre pagas com cartão de crédito de terceiro, em prejuízo das 
operadoras de cartão ou de seus titulares, além do Hotel Zii, conforme passamos a expor. Consta dos autos do inquérito Policial 
que Dominik Moskowis dos Santos Saraiva hospedou-se no Hotel Zii, em Palmas – TO, obtendo vantagens econômicas 
consistente nos serviços de hospedagens e consumos de itens disponibilizados pelo Hotel, em prejuízo do estabelecimento e de 
instituições financeiras, mediante o pagamento fraudulento com dados de terceiros, cujas reservas foram efetuadas pelo site do 
hotel, com check-in realizados nos dias 04/01/2018, 06/01/2018, 12/01/2018 e 18/01/2018, conforme recibos de reservas 
acostados aos autos do inquérito policial às fls 72 e 93, 74 e 92, 76 e 91, 78 e 90. Foram utilizados os cartões de crédito 
Mastercard nº 5257 1802 4086 8678 para reserva do dia 04/01/2018; Mastercard nº 5411 8709 0468 6753 para reserva do dia 
06/01/18; Mastercard 5232 8410 2102 8770 para a reserva do dia 12/01/2018, e por fim, Mastercard 5309 9400 6264 9342 para 
reserva do dia 18/01/2018. Importante destacar que a numeração dos cartões de crédito seguem padrões internacionais que 
permitem determinar o banco responsável pela sua emissão (Código BIN). Dessa forma, em pesquisa realizada pela Polícia 
Federal, foi possível identificar que o cartão Mastercard 5232 8410 2101 8770, utilizado para a reserva do dia 12/01/2018, foi 
emitido pelo Banco Euro Kartensysteme Eurocard Und Eurocheque GMBH, da Alemanha; e o cartão Mastercard nº 5257 1802 
4086 8678, utilizado para reserva do dia 04/01/2018, foi emitido pelo Metabank, dos Estados Unidos, conforme figura abaixo: 
Destaca-se ainda que no dia 08/02/2018, Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, foi surpreendido e preso em flagrante quando 
tentava realizar check-in de hospedagem no Hotel Zii, com reservas feitas com o cartão de crédito Hipercard nº 6062 8235 7911 
4825 (titularidade de Elton F. Louxx), no valor de R$ 856,96 (oitocentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), 
conforme reserva às fls. 46 dos autos. Corroborando aos fatos, tem-se a informação prestada pelo Banco Itaú Unibanco S.A às 
fls. 178 do Inquérito Policial, de que compras realizadas com o cartão de crédito Hipercard nº 6062 8235 7911 4825 foram 
contestadas pelo estabelecimento comercial Dois Ponto Zero Hotéis Palmas – TO (CNPJ nº 19.924.718/0001-00), confirmando 
que os cartões de crédito utilizados pelo grupo são fraudulentos. Apurou-se que Paulo Ricardo Brito Silva hospedou-se no Hotel 
Zii, em Palmas – TO, obtendo vantagens econômicas consistente nos serviços de hospedagens e consumos de itens 
disponibilizados pelo Hotel, em prejuízo do estabelecimento e de instituições financeiras, mediante o pagamento com cartões de 
crédito fraudulentos, cujas reservas foram efetuadas pelo site do hotel, com check-in realizados nos dias 06/01/2018, 19/01/2018 
e 20/01/2018, conforme recibos de reservas acostados nos autos do inquérito policial às fls. 66 e 103, 102 e 104. A reserva do 
dia 06 de janeiro de 2018, foi paga por Paulo Ricardo Brito Silva com o cartão Mastercard 6300 3222 6661 2103, vencimento em 
06/2022 e código 881, cujos dados bancários são de terceiro. Observa-se que no dia 08/02/2018, Paulo Ricardo Brito Silva foi 
surpreendido e preso em flagrante quando tentava realizar check-in de hospedagem no Hotel Zii, com reservas feitas com o 
cartão de crédito Hipercard nº 6062 8235 7911 4825 (titularidade de Elton F. Louxx), no valor de R$ 642,72 (seiscentos e 
quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), conforme reserva às fls. 48 dos autos. Corroborando aos fatos, tem-se a 
informação prestada pelo Banco Itaú Unibanco S.A às fls. 178 do Inquérito Policial, de que compras realizadas com o cartão de 
crédito Hipercard nº 6062 8235 7911 4825 foram contestadas pelo estabelecimento comercial Dois Ponto Zero Hotéis Palmas – 
TO (CNPJ nº 19.924.718/0001-00), confirmando a fraude. Brenda Allana da Silva, esposa de Paulo Ricardo Brito e Silva, também 
se hospedou no hotel ZII, em Palmas - TO, nos dias 06/01/2018, 19/01/2018 e 20/01/2018, obtendo vantagens econômicas 
consistente nos serviços de hospedagens, em prejuízo do estabelecimento comercial e de instituições financeiras, mediante o 
pagamento com cartões de crédito fraudulentos, cujas reservas foram efetuadas pelo site do hotel, conforme recibos de reservas 
acostados aos autos às fls. 84, 105, e 106. Glerson da Conceição Silva, obteve vantagens econômicas consistente nos serviços 
de hospedagens e consumos de itens disponibilizados pelo estabelecimento Hotel Zii, em Palmas/TO, em prejuízo do 
estabelecimento comercial e de instituições financeiras, mediante o pagamento das diárias com cartões de crédito fraudulentos, 
cujas reservas foram efetuadas pelo site do hotel, com check-in realizados nos dias 12/01/18, 18/01/18, 21/01/18, 22/01/18, e 
23/01/2018, conforme recibos de reservas acostados nos autos do inquérito policial às fls. 68 e 101, 57, 55 e 100, e 53. O 
denunciado Glerson da Conceição Silva para o pagamento das diárias acima referidas utilizou os cartões de crédito Mastercard 
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nº 5307 8004 0624 6126 em 12/01/18; Hipercard nº 6062 8238 6898 1065 em 18/01/2018; Visa nº 4593 1303 9904 9717 no dia 
21/01/2018; e Mastercard nº 5493 9104 3972 4355 no dia 22/01/18. Jany Pons Rodriguez, no dia 07 de janeiro de 2018, obteve 
vantagem econômica consistente no serviço de hospedagem, em prejuízo do Hotel Zii, em Palmas – TO, e de instituições 
financeiras, mediante o pagamento com cartão de crédito fraudulento, conforme recibo de reserva acostado aos autos às fls. 86. 
Antônio Rafael Carvalho de Sousa, no dia 12 de janeiro de 2018, obteve vantagem econômica consistente nos de hospedagem, 
em prejuízo do hotel Zii e de instituições financeiras, mediante o pagamento com cartão de crédito fraudulento, conforme recibo 
de reserva acostado às fls. 113. Consta dos autos que Cristiano dos Santos Oliveira, obteve vantagem econômica consistente 
nos serviços de hospedagem e consumo, em prejuízo do estabelecimento comercial e de instituições financeiras, mediante o 
pagamento das diárias com cartões de crédito fraudulentos, cujas reservas foram efetuadas pelo site do hotel, com check-in 
realizados nos dias nos dias 20, 21, e 23 de janeiro de 2018, conforme recibos de reservas acostados aos autos às fls. 96, 97 e 
98. Wilkner Alves de Oliveira, obteve vantagem econômica consistente nos serviços de hospedagem e consumo, em prejuízo do 
estabelecimento comercial e de instituições financeiras, mediante o pagamento das diárias com cartões de crédito fraudulentos, 
cujas reservas foram efetuadas pelo site do hotel, com check-in realizados nos dias nos dias 07/01/2018, 12/01/2018, 
16/01/2018, e 18/01/2018, conforme recibos de reservas acostados aos autos às fls. 80, 85, 88 e 89. Consta dos autos que 
Wilkner Alves de Oliveira utilizou o cartão de crédito Mastercard nº 5309 9400 6264 9342, vencimento em 05/2025 e código de 
segurança 294, no dia 18/01/2018, cujos dados bancários pertencem a terceiro. Nos dias 08/12/2017, 13/12/2017, 21/01/2018 e 
28/01/2018 Jorge Fernando Farias da Silva, hospedou-se no Hotel Zii, em Palmas – TO, obtendo vantagens econômicas 
consistentes nos serviços de hospedagens e consumos de itens disponibilizados pelo estabelecimento, em prejuízo do Hotel e 
de instituições financeiras, mediante o pagamento com cartões de crédito fraudulentos, cujos recibos de reserva estão acostados 
às fls. 51, 70, 82 e 109 do Inquérito Policial. Consta dos autos que Jorge Fernando Farias da Silva utilizou os cartões de crédito 
Visa 4593 6000 7257 6947 no dia 08/12/2017; Visa nº 4984 5331 6185 2894, no dia 13/12/2017; e Mastercard nº 5253 2012 
0356 7059, no dia 21/01/2018. Destaca-se que no dia 08/02/2018, Jorge Fernando Farias da Silva foi surpreendido e preso em 
flagrante quando tentava realizar check-in de hospedagem no Hotel Zii, utilizando cartão de crédito fraudulento. Apurou-se que 
Felipe Almeida de Sousa, obteve vantagens econômicas consistente nos serviços de hospedagem e consumo de itens 
disponibilizados pelo Hotel Zii, em Palmas –TO, em prejuízo do estabelecimento e de instituições financeiras, cujas reservas 
foram efetuadas pelo site do hotel, com check-in realizados nos dias nos dias 08 de dezembro de 2017 e 13 de dezembro de 
2017, mediante o pagamento com cartão de crédito fraudulento, conforme recibos de reservas às fls. 94 e 95 do Inquérito 
Policial. Importante repisar que Felipe Almeida de Sousa, membro da organização criminosa, também obteve vantagem 
econômica quando da aquisição de um notebook Inspiron 155567 DELL, no dia 30 de janeiro de 2018, em prejuízo da empresa 
DELL e instituição financeira, mediante o pagamento com o cartão de crédito fraudulento, VISA nº 404024******8303, no valor de 
R$ 3.899,02 (três mil oitocentos e noventa e nove reais e dois centavos), cujo cartão foi emitido pelo Banco Wells Fargo Nevada 
N.A, em nome de cidadão americano. Durante as buscas realizadas constatou-se que nota fiscal da empresa DELL 
COMPUTADORES DO BRASIL LTDA, apontava FELIPE ALMEIDA DE SOUSA como consumidor final, inclusive constando 
endereço do denunciado para entrega do produto adquirido. O denunciado Adriano Dias da Silva, nos dias 13/12/17, 28/01/18, e 
30/01/2018, obteve vantagens econômicas consistentes nos serviços de hospedagem e consumos de itens disponibilizados pelo 
Hotel Zii, em Palmas –TO, em prejuízo do estabelecimento e de instituições financeiras, mediante o pagamento com cartão de 
crédito fraudulento, conforme recibos de reservas acostados às fls. 60 e 108, 63, e 107. Consta dos autos que Adriano Dias da 
Silva utilizou o cartão de crédito Hipercard nº 6062 8243 1870 7267 para pagamento das reservas do dia 28/01/18 e 30/01/2018. 
Apurou-se que as referidas compras foram contestadas junto à Instituição Financeira, conforme se observa do Ofício do Itaú 
Unibanco, às fls. 178 do Inquérito Policial. Destaca-se que no dia 08/02/2018, Adriano Dias da Silva foi surpreendido e preso em 
flagrante quando tentava realizar check-in de hospedagem no Hotel Zii, em Palmas-TO. DA LAVAGEM DE DINHEIRO Durante 
período que não se pode precisar, mas provavelmente nos anos de 2017 e 2018, os denunciados Jorge Fernando Farias da 
Silva e Paulo Ricardo Brito Silva, em perfeita comunhão de ações e desígnios, com vontades livres e de maneira consciente, 
ocultaram e dissimularam bens e valores, provenientes da prática das infrações penais antecedentes por eles cometidas, quais 
sejam, constituir e integrar organização criminosa (artigo 2º da Lei nº 12.850/2013), e reiterados crimes de estelionato (artigo 171 
do Código Penal). Das buscas e apreensões cumpridas foram apreendidos diversos dispositivos de informática, veículos 
automotivos, além de objetos pessoais de valor considerável. Apurou-se que os denunciados são pessoas dotadas de pouca 
instrução, não percebendo renda suficiente para manutenção do padrão de vida ostentado, o que demonstra que os bens 
apreendidos não foram adquiridos de forma lícita, portanto oriundos dos crimes cometidos pelos mesmos. Apurou-se que o 
denunciado Paulo Ricardo Brito Silva é enfermeiro e não exerce a profissão; e Jorge Fernando Farias da Silva trabalha com 
conserto de ar condicionado, prestando serviços eventuais, auferindo mensalmente um salário mínimo. Importante destacar que 
a denunciada Brenda Allana da Silva Barbosa, esposa de Paulo Ricardo, também não possui renda que pudesse justificar as 
aquisições realizadas pelo marido. Consta dos autos que a mesma está desempregada, trabalhando com vendas de bijuterias, o 
que não lhe garante boa renda. É certo que os crimes de estelionatos mediante fraude praticados pela organização criminosa 
proporcionaram a movimentação de quantias consideráveis nas contas bancárias abertas pelos denunciados, bem como 
proporcionaram a aquisição direta de diversos bens de consumo, como celulares de ponta, relógios de marca (Invicta), 
computadores, além de vida social ativa. Como se vê, o padrão de vida ostentado pelos denunciados de fato não condiziam com 
os ganhos declarados, que é zero. Paulo Ricardo Brito Silva, em abril de 2107 adquiriu o veículo VW/Golf 1.6, Sportline, placa 
NWF6304, ano/modelo 2011/2011, de Lucas Marcel Marcante; em período próximo ao cometimento dos estelionatos via internet. 
Mostra-se também incompatível a aquisição de rodas esportivas no valor de R$ 1.680,00 (hum mil seiscentos e oitenta reais), 
junto à empresa C A RODRIGUES EIRELI ME (Sport Rodas), pelo denunciado Paulo Ricardo, tratando-se de aquisição sem 
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lastro financeiro, portanto de origem ilícita. Abaixo, seguem imagens extraídas das mídias apreendidas demonstrando que o 
denunciado gostava de registrar seus pertences. Segue pesquisa realizada no site da Tabela Fipe com o preço médio do Veículo 
VW/Golf 1.6, Sportline, 2011: O denunciado Jorge Fernando Farias da Silva, adquiriu o veículo VW/Golf 1.6, Sportline, placa 
NML3112, ano/modelo 2013/2013, de Juan Pablo Catão Cavalcante, em 24/04/2017, em período próximo ao cometimento dos 
estelionatos via internet. Segue cotação atual do veículo descrito: Assim, tem-se que estes denunciados são pessoas de 
pouquíssima renda, quase zero, portanto incapazes de adquirir os veículos acima descritos, que são modelos caros ainda que 
seminovos, e, portanto, são proveitos dos crimes de fraudes praticados via internet. As autorias e a materialidades dos delitos 
restaram demonstradas pelos Auto de Prisão em Flagrante, Autos de Exibição e Apreensão (nº 24/2018, nº 25/2018, nº 26/2018, 
27/2018, nº 177/2018, nº159/2018, nº144/2018, nº161/2018, nº 143/2018, nº 142/2018), Laudos de Perícia criminal Federal (nº 
316/2018, 317/2018, 313/2018, 314/2018, 315/2018), Informação Técnica nº 38/2018, Relatórios de reserva do Hotel Zii (fls. 46 a 
113), Informações dos veículos pelo Detran (fls. 175/176), Informações de instituições financeiras (fls. 178, 182, 183, 186), 
Informações e Nota Fiscal da empresa Dell Computadores (179 a 181), Mídia anexa ao Inquérito Policial, contendo toda a 
extração de dados dos objetos apreendidos, depoimentos de Guilherme Carvalho Andrade (fl. 04), Paula de Oliveira Bueno (fl. 
06). Assim agindo, incidiram os denunciados, Adriano Dias Da Silva, Antônio Rafael Carvalho De Sousa, Brenda Allana Da Silva, 
Cristiano Dos Santos Oliveira, Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, Felipe Almeida De Sousa, Glerson da Conceição Silva, 
Jany Pons Rodrigues, Jorge Fernando Farias da Silva, Paulo Ricardo Brito Silva, e Wilkner Alves De Oliveira, nas sanções do 
artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 
do Código Penal, conforme individualizações devidamente demonstradas, sendo certo que Jorge Fernando e Paulo Ricardo, 
ainda devem responder pelo crime de lavagem de dinheiro. DOS PEDIDOS: Requer o Ministério Público do Estado do Tocantins: 
1. Seja recebida a presente exordial acusatória e determinada a citação dos acusados Adriano Dias da Silva, Antônio Rafael 
Carvalho de Sousa, Brenda Allana da Silva, Cristiano dos Santos Oliveira, Dominik Moskowis dos Santos Saraiva, Felipe Almeida 
de Sousa, Glerson da Conceição Silva, Jany Pons Rodrigues, Jorge Fernando Farias Da Silva, Paulo Ricardo Brito Silva, E 
Wilkner Alves De Oliveira para apresentarem resposta à acusação; 2. Ao final, seja julgado procedente o pedido de condenação 
que ora se formula e sejam condenados: a) o acusado Adriano Dias da Silva, nas sanções previstas nos preceitos secundários 
das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 
12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. b) o acusado Antônio Rafael Carvalho de Sousa, nas sanções previstas nos 
preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas 
nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. c) a acusada Brenda Allana da Silva, nas sanções previstas 
nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções 
previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. d) o acusado Cristiano dos Santos Oliveira, nas 
sanções previstas nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, 
nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. e) o acusado Dominik Moskowis dos 
Santos Saraiva, nas sanções previstas nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do 
Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. f) o acusado 
Felipe Almeida de Sousa, nas sanções previstas nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, 
ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. g) 
o acusado Glerson da Conceição Silva, nas sanções previstas nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 
c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código 
Penal. h) o acusado Jany Pons Rodrigues, nas sanções previstas nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 
171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do 
Código Penal. i) o acusado Jorge Fernando Farias da Silva, nas sanções previstas nos preceitos secundários das normas 
constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º da Lei 12.850/13 e 
artigo 1º da Lei 9.613/98, c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. j) o acusado Paulo Ricardo Brito Silva, nas sanções previstas nos 
preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código Penal e, ainda, nas sanções previstas 
nos artigos 2º, §3º da Lei 12.850/13 e artigo 1º da Lei 9.613/98, c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. k) o acusado Wilkner Alves 
de Oliveira, nas sanções previstas nos preceitos secundários das normas constantes do artigo 171 c/c art. 71, ambos do Código 
Penal e, ainda, nas sanções previstas nos artigos 2º, da Lei 12.850/13 c/c artigos 29 e 69 do Código Penal. 3. Notificação das 
seguintes pessoas para deporem em juízo: a) Mauro Knewitz, Agente da Polícia Federal, condutor nos Autos de Prisão em 
Flagrante. b) Guilherme Carvalho Andrade, Agente de Polícia Federal, em exercício na Superintendência Regional no Tocantins. 
c) Paula de Oliveira Bueno, gerente do Hotel Zii (Palmas – TO), brasileira, solteira, filha de Carlos Fernandes Bueno e Luiza 
Machado de Oliveira Bueno, nascido aos 23/08/1985, natural de Fernandópolis/SP, administradora, RG nº 43971836 SSP/SP, 
CPF nº 348.427.468-90, residente na Quadra 305 Sul, QI 07, Lote 04, Plano Diretor Sul, Palmas –TO. Palmas, 15 de maio de 
2019. Marcelo Ulisses Sampaio, Promotor de Justiça - Coordenador do GAECO/MPTO." DESPACHO: "Esgotaram-se as 
tentativas de localização do acusados JANY PONS RODRIGUEZ e WILKNER ALVES DE OLIVEIRA, por isso determino que 
sejam citados por meio de edital com prazo de quinze (15) dias. Palmas, 30 de março 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 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5160 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022 60 

 

 
 

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, 31/03/2022. Eu, NAYNA 
GABRIELLA MARQUES MENDES, digitei e subscrevo. 
 

Conselho da justiça militar 

Editais 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0040573-19.2020.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADOS CEL QOPM R/R DAVID HENRIQUE 
MONTELO MONTEIRO E 1° SGT QPPM R/R MAGNA FERREIRA DO CARMO E SILVA RODRIGUES 
Audiência realizada aos 29 dias do mês de março do ano de 2.022, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Rafael Gonçalves de Paula; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado – 
CEL DAVID HENRIQUE MONTELO MONTEIRO acompanhado de seu advogado – Dr. Francisco José Sousa Borges, inscrito 
na OAB/GO nº 413A; a acusada - 1º SGT MAGNA FERREIRA DO CARMO E SILVA RODRIGUES, acompanhada de seu 
advogado – Dr. Jonathan Lucas do Carmo Cunha, inscrito na OAB/GO nº 10334; as testemunhas – Ana Carolina Coelho dos 
Santos RG. 1.166.442 SSP/TO e CPF: 049.446.062-81 e Rayssa Neres Damasceno, RG. 1.382.041 SSP/TO, CPF 
079.484.471-56. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0040573-19.2020.8.27.2729, que tem como acusados o CEL QOPM DAVID 
HENRIQUE MONTELO MONTEIRO e MAGNA FERREIRA DO CARMO E SILVA RODRIGUES. Na sequência, foi verificada a 
lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Os oficiais inaptos foram retirados do sorteio 
conforme as certidões nos autos (evento 75 e 78). Os demais oficiais relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial 
de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo representante do Ministério Público e advogados presentes passou-
se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para 
atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0040573-19.2020.8.27.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares: 

CEL QOPM JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA – RG 04.059/1 

CEL QOPM DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO – RG 03.158/1 

CEL QOPM HENRIQUE SOUZA LIMA JÚNIOR – RG 02.245/1 

CEL QOPM JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINHO – RG 03.962/1 

Suplentes: 

CEL QOPM WÉLERE GOMES BARBOSA SILVEIRA – RG 04.694/1 

CEL QOPM ÁLON NERY AMARAL – RG 04.124/1 

CEL QOPM OSÉIAS DE SOUZA SILVEIRA – RG 02.253/1 

CEL QOPM LUIZ CARLOS VALADARES VERAS JÚNIOR – RG 04.162/1 

Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 11 de 
abril de 2022, às 14h00min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes 
distintos, fossem armazenados os nomes dos oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não 
foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora 
escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/690832723b704e5eaaedd45390e52bbb 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5160 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022 61 

 

 
 

ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0022310-02.2021.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO CEL QOPM LUIZ GONZAGA TORRES 
DE ALBUQUERQUE. 
Audiência realizada aos 29 dias do mês de março do ano de 2.022, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Rafael Gonçalves de Paula; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado – 
CEL RR LUIZ GONZAGA TORRES DE ALBUQUERQUE acompanhado de seu advogado – Dr. Darso Pereira Garcia , inscrito 
na OAB/GO nº 30293; as testemunhas – Ana Carolina Coelho dos Santos RG. 1.166.442 SSP/TO e CPF: 049.446.062-81 
e Rayssa Neres Damasceno, RG. 1.382.041 SSP/TO, CPF 079.484.471-56. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0022310-02.2021.8.27.2729 , que tem como acusados o CEL RR LUIZ 
GONZAGA TORRES DE ALBUQUERQUE. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar 
do Estado do Tocantins. Os oficiais inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos (evento 40 e 43). Os demais 
oficiais relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo 
representante do Ministério Público e advogados presentes passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes 
dos oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0022310-
02.2021.8.27.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares: 

CEL QOPM WÉLERE GOMES BARBOSA ISLVEIRA – RG 04.694/1 

CEL QOPM JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINHO – RG 03.962/1 

CEL QOPM HENRIQUE DE SOUZA LIMA JÚNIOR – RG 02.245/1 

CEL QOPM DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO – RG 03.158/1 

  

Suplentes: 

CEL QOPM LUIZ CARLOS VALADARES VERAS JÚNIOR – RG 04.162/1 

CEL QOPM MARCIANO MONTELO MARANHÃO MONTEIRO – RG 02.252/1 

CEL QOPM FÉLIX FRANCISCO DOS SANTOS NETO – RG 02.241/1 

CEL QOPM CLÁUDIO THOMAZ COLEHO DE SOUZA – RG 04.057/1 

Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 11 de 
abril de 2.022, às 14h15min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes 
distintos, fossem armazenados os nomes dos oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não 
foram sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora 
escrivã, que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/4ba5c47699694ecbbc6563abeda2d283 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0031608-18.2021.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADOS DANILO MACHADO SILVA, 
HERCULANO FRANCISCO GOIS e ÍCARO CARVALHO DA LUZ. 
Audiência realizada aos 30 dias do mês de março do ano de 2.022, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Rafael Gonçalves de Paula; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado – 
DANILO MACHADO SILVA  acompanhado de seu advogado – Dra. Juliana Bezerra de Melo Pereira Santana, inscrita na 
OAB/TO nº 2674; os acusados - HERCULANO FRANCISCO GOIS e ÍCARO CARVALHO DA LUZ, acompanhados do 
advogado – Dr. Indiano Soares e Souza, inscrito na OAB/TO nº 5225; as testemunhas – Marcos Paulo da Silva Araújo 
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Marinho, RG. 1416229 SSP/TO e CPF: 073.316.051-43 e Maria Luiza Nomellini Costa, RG. 1395827 SSP/TO, CPF 
053.270.031-75. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0031608-18.2021.8.27.2729, que tem como acusados DANILO MACHADO 
SILVA, HERCULANO FRANCISCO GOIS e ÍCARO CARVALHO DA LUZ. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes 
dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Os oficiais inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos 
(evento 52). Os demais oficiais relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. 
Juiz Presidente, pelo representante do Ministério Público e advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em 
sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 
0031608-18.2021.8.27.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares: 

TEN CEL QOPM JOÃO LEYDE DE SOUZA NASCIMENTO – RG 04.706/1 

TEN CEL QOPM ESDRAS EDUARDO BORGES – RG 04.687/1 

TEN CEL QOPM GEREMIAS TEIXEIRA DOS SANTOS OLIVEIRA – RG 05.124/1 

TEN CEL QOPM FIORAVAN TEIXEIRA SILVEIRA – RG 04.505/1 

Suplentes: 

TEN CEL QOBM MAXUEL DOS SANTOS DE SOUZA – RG 00.172-04 

TEN CEL QOPM JOÃO PEDRO PEREIRA PASSOS – RG 04.675/1 

TEN CEL QOPM JAMES MATOS DUARTE – RG 04.696/1 

TEN CEL QOBM ERISVALDO DE OLIVEIRA – RG 04.201-06 

 Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 11 de 
abril de 2022, às 14h30min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, 
fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não foram 
sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, 
que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/a58fed2d32144e878099f5ecf0f8f830 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0034040-10.2021.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO DANILO MACHADO SILVA. 
Audiência realizada aos 30 dias do mês de março do ano de 2.022, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Rafael Gonçalves de Paula; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado – 
DANILO MACHADO SILVA  acompanhado de seu advogado – Dra. Juliana Bezerra de Melo Pereira Santana, inscrita na 
OAB/TO nº 2674; as testemunhas – Marcos Paulo da Silva Araújo Marinho, RG. 1416229 SSP/TO e CPF: 073.316.051-43 e 
Maria Luiza Nomellini Costa, RG. 1395827 SSP/TO, CPF 053.270.031-75. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0034040-10.2021.8.27.2729, que tem como acusado o oficial DANILO MACHADO 
SILVA. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do Estado do Tocantins. Os oficiais 
inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos (evento 52). Os demais oficiais relacionados estão aptos a 
comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo representante do Ministério Público e 
advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos oficiais aptos a comporem o 
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Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0034040-10.2021.8.27.2729, este ficou assim 
constituído: 

Titulares: 

TEN CEL QOPM ANTÔNIO CARLOS OFLHA LEITE – RG 04.671/1 

TEN CEL QOPM CARMEN ROSA ALMEIDA PEREIRA – RG 04.676/1 

TEN CEL QOPM CÂNDIDO MARQUES SOARES JÚNIOR – RG 04.686/1 

TEN CEL QOPM ALEX SIMAS QUEIROZ – RG 0.678/1 

Suplentes: 

TEN CEL QOPM CARLOS MAGNO GOMES DA COSTA – RG 04.693/1 

TEN CEL QOPM DERNIVALDO DA COSTA TIRELLO – RG 05.435/1 

TEN CEL QOPM DELANO LUIZ NORONHA DA SILVA – RG 05.109/1 

TEN CEL QOPM AUTIERES BEZERRA PIMENTEL – RG 04.685/1 

 Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 11 de 
abril de 2022, às 14h45min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, 
fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não foram 
sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, 
que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/275e166b8c9d499ba53979202011ee31 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0047229-26.2019.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS. 
Audiência realizada aos 30 dias do mês de março do ano de 2.022, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Rafael Gonçalves de Paula; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado – 
DODSLEY YURI TENÓRIO VARGAS, acompanhado de sua advogada – Dra. Rayanne da Silva Barbosa Teixeira, inscrita na 
OAB/TO nº 10253; as testemunhas – Marcos Paulo da Silva Araújo Marinho, RG. 1416229 SSP/TO e CPF: 073.316.051-43 e 
Maria Luiza Nomellini Costa, RG. 1395827 SSP/TO, CPF 053.270.031-75. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0047229-26.2019.8.27.2729, que tem como acusado o oficial DODSLEY YURI 
TENÓRIO VARGAS. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do Estado do 
Tocantins. Os oficiais inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos (evento 52). Os demais oficiais relacionados 
estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo representante do 
Ministério Público e advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos oficiais aptos a 
comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0047229-26.2019.8.27.2729, este ficou 
assim constituído: 

Titulares: 

CEL QOPM ÁLON NERY AMARAL – RG 04.124/1 

CEL QOPM HENRIQUE DE SOUZA LIMA JÚNIOR – RG 02.245/1 

CEL QOPM CLÁUDIO THOMAZ COELHO DE SOUZA – RG 04.057/1 

CEL QOPM MARCIANO MONTELO MARANHÃO MONTEIRO – RG 02.252/1 

Suplentes: 

CEL QOPM JOÃO MÁRCIO COSTA MIRANDA – RG 04.059/1 
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CEL QOPM OSÉIAS DE SOUZA SILVEIRA – RG 02.253/1 

CEL QOPM JERRY ADRIANE DE ARAÚJO GODINHO – RG 03.962/1 

CEL QOPM DOSAUTOMISTA HONORATO DE MELO – RG 03.159/1 

Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar e Bombeiros 
Militar do Tocantins informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os 
quais deverão prestar compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis 
militares do Brasil, conforme estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 11 de 
abril de 2022, às 15h00min, por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, 
fossem armazenados os nomes dos Oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não foram 
sorteados. Os envelopes deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, 
que se encarregará de guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link:           
https://vc.tjto.jus.br/file/share/0e8b6f3830de4918b996587f2cab00f6 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 
ATA DO SORTEIO PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA PARA ATUAÇÃO NOS AUTOS DE 
AÇÃO PENAL MILITAR Nº 0031826-46.2021.8.27.2729, QUE TEM COMO ACUSADO ROOSEWELDER PAOLO FERREIRA 
DO AMARAL. 
Audiência realizada aos 30 dias do mês de março do ano de 2.022, gravada pelo Sistema de Videoconferências do Tribunal de 
Justiça do Tocantins - SIVAT, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito respondendo pela Presidência dos Conselhos 
da Justiça Militar – Dr. Rafael Gonçalves de Paula; o Exmo. Promotor de Justiça Militar – Dr. Felício Lima Soares; o acusado – 
ROOSEWELDER PAOLO FERREIRA DO AMARAL, acompanhado de sua advogada – Dra. Rayanne da Silva Barbosa 
Teixeira, inscrita na OAB/TO nº 10253; as testemunhas – Marcos Paulo da Silva Araújo Marinho, RG. 1416229 SSP/TO e 
CPF: 073.316.051-43 e Maria Luiza Nomellini Costa, RG. 1395827 SSP/TO, CPF 053.270.031-75. 
Aberta a audiência, as partes foram cientificadas de que a audiência seria realizada em meio audiovisual, na forma do artigo 405, 
§1º do Código de Processo Penal, aplicado de forma subsidiária nesta Justiça Castrense, não havendo objeções. Bem como, de 
que por se tratar de processo eletrônico, a presente ata será lançada no e-PROC sem as assinaturas das partes e seus 
procuradores, para fins de intimação e todos os fins de direito. 
Em seguida, a defesa pediu a palavra e pugnou pela manifestação do Ministério Público quanto ao requerimento acostado ao 
evento 54. O representante do parquet pediu vista para manifestar-se nos autos. O juiz presidente deferiu o pedido ministerial.   
O MM. Juiz Presidente informou que a audiência é para a realização do sorteio do Conselho Especial da Justiça Militar Estadual, 
que atuará nos autos da Ação Penal Militar nº. 0031826-46.2021.8.27.2729, que tem como acusado o oficial ROOSEWELDER 
PAOLO FERREIRA DO AMARAL. Na sequência, foi verificada a lista contendo os nomes dos oficiais da Polícia Militar do Estado 
do Tocantins. Os oficiais inaptos foram retirados do sorteio conforme certidão nos autos (evento 35). Os demais oficiais 
relacionados estão aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça. Feita a auditoria pelo MM. Juiz Presidente, pelo 
representante do Ministério Público e advogado presente passou-se à realização do sorteio. Colocados em sorteio os nomes dos 
oficiais aptos a comporem o Conselho Especial de Justiça para atuar nos autos da Ação Penal Militar nº. 0031826-
46.2021.8.27.2729, este ficou assim constituído: 

Titulares: 

MAJ QOPM GILDÁSIO DA SILVA AIRES – RG 06.101/1 

MAJ QOPM FILIPE COSTA FRANCO – RG 05.116/1 

MAJ QOPM GLAUBER D’LAMARE SILVA ALVES – RG 04.733/1 

MAJ QOPM DIEGO ALEXANDRE BERNARDES DE MATOS – RG 06.168/1 

Suplentes: 

MAJ QOPM GERALDO MAGELA AZEVEDO SILVA JÚNIOR – RG 05.120/1 

MAJ QOPM FÁBIO CANUTO CARVALHO – RG 05.619/1 

MAJ QOPM ISAAC LIMA BRAGA – RG 05.114/1 

MAJ QOPM PHILIPE LIRA DE CARVALHO – RG 05.422/1 

Em seguida, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que fosse oficiado ao Comandante Geral da Polícia Militar do Tocantins 
informando acerca do resultado do sorteio com os nomes dos respectivos membros acima sorteados, os quais deverão prestar 
compromisso de desempenhar suas funções em respeito aos ditames da Constituição Federal e leis militares do Brasil, conforme 
estabelecido no artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, ato este a se realizar no dia 11 de abril de 2022, às 15h15min, 
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por videoconferência. Por fim, foi determinado pelo MM. Juiz Presidente que, em envelopes distintos, fossem armazenados os 
nomes dos Oficiais sorteados para exercerem a função de titulares, suplentes e os que não foram sorteados. Os envelopes 
deverão ser lacrados e rubricados pelos presentes, ficando sob responsabilidade da senhora escrivã, que se encarregará de 
guardá-los em lugar seguro. 
A presente audiência encontra-se disponível no link: 
https://vc.tjto.jus.br/file/share/13a81dc418094ba59228765a6489f1dc 
Nada mais havendo a registrar, CERTIFICO E DOU FÉ que a audiência foi encerrada com a presença das pessoas acima 
referidas, conforme registrado nesta assentada, pelo que deixo de colher as assinaturas, tendo em vista se tratar de autos 
virtuais. Eu, Mauriane Vieira Marques Tomé, escrevente ad hoc, dou por encerrado o presente feito, remetendo ao Sr. Juiz que 
presidiu a audiência, para autenticação imediata no processo eletrônico. 
 

Diretoria do foro 

Portarias 
Portaria Nº 769/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 31 de março de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro, desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO que as Correições Gerais Ordinárias nesta Comarca de Palmas fora designada para o período de 14 a 31 de 
março de 2022, tendo em vista o determinado pelo Provimento nº 11/2019 e Portaria DF PALMAS nº 268/2022 ; 
 CONSIDERANDO que o Art. 24, do Provimento nº 11/2019, permite prorrogar o prazo correicional, caso seja necessário, a 
pedido de magistrado; 
 CONSIDERANDO que houve solicitação para prorrogação do prazo correicional, de forma verbal por alguns magistrados, bem 
como considerando o edido formal via SEI nº 22.0.000009616-8; 
 RESOLVE: 
 PRORROGAR  o prazo das Correições Gerais Ordinárias desta Comarca de Palmas, até 15 de abril de 2022. 
 DETERMINAR que seja comunicado todos os magistrados desta Comarca de Palmas, bem como o Tribunal de Justiça, 
Corregedoria Geral de Justiça, OAB - TO, Defensoria Pública. Determino ainda a publicação desta no mural deste Fórum e no 
Diário da Justiça do Tocantins. 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Palmas-TO, GABINETE DO JUIZ DIRETOR DO FORO, aos trinta e um (31) dias 
do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte dois (2022). 
Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 
Portaria Nº 795/2022 - PRESIDÊNCIA/DF PALMAS, de 31 de março de 2022 
A Excelentíssima Senhora FLÁVIA AFINI BOVO, Juíza de Direito Diretora do Foro desta Comarca de Palmas, Estado do 
Tocantins, no uso de suas atribuições e na forma da lei etc... 
 CONSIDERANDO o afastamento em razão de tratamento da própria saúde do Escrivão da 1ª Vara Criminal, Renato Rodrigues 
de Souza; 
 CONSIDERANDO a necessidade de servidor para responder pela serventia judicial da 1ª Vara Criminal; 
 RESOLVE: 
 DESIGNAR o servidor GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE CARVALHO E SILVA, matricula 363621, para substituir o 
escrivão judicial durante seu afastamento para usufruto de licença médica, pelo período de 1º a 24 de janeiro de 2022. 
 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 
 Flávia Afini Bovo 
Juíza Diretora do Foro 
 

Vara de cartas precatórias, falências e concordatas 

Intimações aos advogados 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0009746-54.2022.8.27.2729 
Chave Processo: 790096330022 
Deprecante: 2ª Vara Cível da Comarca de Araraquara – SP. 
Ação: Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica 
Nº de origem: 0007587-30.2021.8.26.0037 
Requerente: André Luiz Carneiro e outro 
Advogada: José Paulo Amalfi – OAB/SP 95989 
Requerido: Sônia Margonari Faria e outro 
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INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado, intimada para no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 
pagamento das custas devidas na carta precatória, nos termos do despacho abaixo, lançado no evento 04 da Carta Precatória 
acima indicada, sob pena de baixa. DESPACHO/DECISÃO VISTOS EM CORREIÇÃO 
1 - INTIME-SE a parte interessada, através de seu advogado cadastrado no sistema e-Proc, para recolher as CUSTAS 
PROCESSUAIS no valor de R$ 73,00 (setenta e três reais) e TAXA JUDICIÁRIA no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), 
disponíveis na memória de cálculo destes autos (no link + Cálculo Judicial, logo abaixo da capa do processo), bem como as 
CUSTAS DE LOCOMOÇÃO que deverão ser calculadas pela própria parte, no prazo de 15 (quinze) dias. Fica a parte desde já 
intimada de que a calculadora de custas de locomoção e as informações de depósito/transferência são encontradas no seguinte 
link: http://wwa.tjto.jus.br/calculadora/Locomocao 
Por oportuno, em relação às CUSTAS DE LOCOMOÇÃO, esclareço que o depósito realizado por meio de envelope ou 
transferência programada não comprova o pagamento, sendo que o comprovante do efetivo recolhimento deve ser juntado aos 
autos desta Carta no prazo acima estabelecido, sob pena de BAIXA in continenti. Caso o advogado da parte não se 
encontre habilitado, INTIME-SE via DJe. 2 - Preparada, façam os autos conclusos. 3 - Sem o devido preparo no prazo acima 
assinalado, BAIXEM-SE os autos com as comunicações normativas. Cópia do presente despacho tem força de Ofício. 
Palmas, data certificada pelo sistema e-Proc. 
 
Documento eletrônico assinado por LUIZ ASTOLFO DE DEUS AMORIM, Juiz de Direito 
 
INTIMAÇÃO AO ADVOGADO 
BOLETIM DE EXPEDIENTE 
Fica a parte interessada por seu advogado, intimada do ato processual abaixo: 
Carta Precatória nº. 0008626-10.2021.8.27.2729 
Chave Processo 461525155021 
Deprecante: 1ª Vara Cível – Foro Reg. Jacarepaguá da Comarca do Rio de Janeiro - RJ. 
Ação: Indenização por Danos Materiais 
Nº de origem: 0030465-72.2014.8.19.0203 
Requerente: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais 
Advogado: Janderson Campos de Oliveira - OAB/RJ. 122.054 
Requerido: Eduardo Jesus de Oliveira 
INTIMAÇÃO: Fica a parte interessada através de seu advogado intimado para no prazo de 05 (cinco) dias, indicar o 
endereço correto a fim de possibilitar o cumprimento da ordem deprecada, devendo, desde já, efetuar o recolhimento de 
custas de diligência de oficial de justiça, caso requeira.  
 

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

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do(s) sócio(s) coobrigado(s): CRISTIANO GENARKLES FERREIRA TORRES, 
CPF/CNPJ: 77598679568 e DIOGO CANTARELY MOURA TORRES, CPF/CNPJ: 04412854140, por estar atualmente em lugar 
incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc 
– 00092033220148272729, 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). 20140000894, inscrita em: 15/08/2013, referente ao 
TXL-FUNC, 20140000896, inscrita em: 15/08/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido 
feito executivo era de R$ 4.419,89 (Quatro Mil e Quatrocentos e Dezenove Reais e Oitenta e Nove Centavos), que deverá ser 
acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste 
Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando 
bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso 
IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador especial que atue perante a 
Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira Marinho, Escrivão, que 
digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 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: KELSON LIMA FRAZÃO, CPF/CNPJ: 01299371183, por estar atualmente 
em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos 
Eletrônicos - e-Proc – 00302118920198272729, 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). 20190015062, inscrita em: 
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06/03/2017, referente ao IPTU, 20190015063, inscrita em: 25/03/2015, referente ao IPTU, 20190015064, inscrita em: 
06/03/2017, referente ao COSIP, 20190015065, inscrita em: 21/06/2018, referente ao IPTU REV; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.691,80 (Três Mil e Seiscentos e Noventa e Um Reais e Oitenta 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, 30 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 e do sócio coobrigado: ANA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE - ME, 
CPF/CNPJ: 01423561000166 e ANA CRISTINA DOS SANTOS ANDRADE, CPF/CNPJ: 39697614172, por estar atualmente em 
lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - 
e-Proc – 00396283720178272729, 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-1070/2017, inscrita em: 04/07/2017, referente 
ao ICMS; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 19.584,00 (dezenove mil quinhentos e 
oitenta e quatro reais ), 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, 30 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: CARLOS RODRIGUES JUNIOR, CPF/CNPJ: 96598921104, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00302770620188272729, 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). 20180004644, inscrita em: 
25/04/2018, referente ao TLF, 20180004645, inscrita em: 27/04/2018, referente ao ISS-SN (PGFN); cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 3.394,85 (Três Mil e Trezentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta 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, 30 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: DIRETORIO ESTADUAL DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO 
- TOCANTINS, CPF/CNPJ: 38154621000100, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento 
da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 00413579320208272729, 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). 20200000639, inscrita em: 04/01/2019, referente ao IPTU REV, 20200000640, inscrita em: 
24/01/2020, referente ao IPTU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 25.164,44 (Vinte e 
Cinco Mil e Cento e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta 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 Civi l, 
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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, 30 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: ZELIO DE ALMEIDA, CPF/CNPJ: 59752785115, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00390929420158272729, 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). 20150014027, inscrita em: 
08/01/2013, referente ao TLF, 20150014028, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF, 20150014030, inscrita em: 
08/01/2013, referente ao TLS, 20150014031, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLS, 20150014032, inscrita em: 
27/04/2015, referente ao TLHE; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.799,05 (Um Mil e 
Setecentos e Noventa e Nove 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, 30 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: KATIA SILENE BENJAMIM ALVES DE SOUSA, CPF/CNPJ: 
36881813287, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE 
EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 50020535120108272729, 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). 20100002006, inscrita em: 9/2/2009, referente ao ISS-PD; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo 
era de R$ 4.533,66 (quatro mil quinhentos e trinta e três e sessenta 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, 30 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 e sócio coobrigado: O.F. DE SOUZA NETO, CPF/CNPJ: 11946147000195 
e OTACI FERREIRA DE SOUZA NETO, CPF/CNPJ: 71498184120, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para 
que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 
00388466420168272729, 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). 20160010726, inscrita em: 25/03/2015, referente ao TLF, 
20160010727, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TLF; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de 
R$ 731,13 (Setecentos e Trinta e Um Reais e Treze 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, 30 de 
março de 2022. (AS) Wagner Ferreira Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
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EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o MM. Doutor GIL DE ARAÚJO CORRÊA, Juiz de Direito desta Vara de Execuções Fiscais e Ações de Saúde de 
Palmas (DECRETO JUDICIÁRIO N° 270, de 09 de outubro de 2018, Diário da Justiça n° 4365, de 09 de outubro de 2018), na 
forma da Lei... Determina a CITAÇÃO do sócio coobrigado: ANDRE LUIS CARVALHO, CPF/CNPJ: 90135253187, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 00345567420148272729, 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). 20140013001, inscrita em: 
13/06/2014, referente ao ISSNLDMS-R, 20140013004, inscrita em: 05/02/2014, referente ao TXL-FUNC, 20140013005, 
inscrita em: 05/02/2014, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 
593,96 (Quinhentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Seis Centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora 
e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de 
crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à 
penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo 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, 30 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: JOCELINO ARAUJO E SILVA, CPF/CNPJ: 34701834904, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50025125320108272729, 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). 20100005292, inscrita em: 
15/1/2010, referente ao IPTU, 20100005293, inscrita em: 20/1/2010, referente ao TX-COL-LIX; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 1.266,37 (um mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e sete centavos), 
que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à 
ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo fiança 
bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e 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, 30 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: CLEYTON LUIS DE QUEIROZ, CPF/CNPJ: 49163825104, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50193489620138272729, 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). 20130012598, inscrita em: 
1/8/2012, referente ao MULTA-POST, 20130012599, inscrita em: 8/1/2013, referente ao TXL-FUNC, 20130012600, inscrita 
em: 8/1/2013, referente ao TXL-SANIT; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 8.572,76 (oito 
mil quinhentos e setenta e dois 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, 30 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(s) sócio(s) coobrigado(s): NATALINO VIEIRA PEIXOTO, CPF/CNPJ: 11240181825 e 
SANDRA APARECIDA DA SILVA PEIXOTO, CPF/CNPJ: 11193682860, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, 
para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Autos Eletrônicos - e-Proc – 
50027856620098272729, que lhe move A FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar 
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(em) a dívida, indicada na(s) Certidão (ões) de Dívida Ativa nº(S). A-1946/2008, inscrita em: 21/8/2008, referente ao ICMS; cujo 
valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de R$ 2.650,07 (dois mil seiscentos e cinquenta 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 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, 30 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: ELIZABETH COSTA DE SOUSA, CPF/CNPJ: 80978070178, por estar 
atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50164830320138272729, 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). 20130004885, inscrita em: 
4/1/2012, referente ao TX-COL-LIX, 20130004886, inscrita em: 8/1/2013, referente ao IPTU; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 469,05 (quatrocentos e sessenta e nove 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, 30 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: MAURICIO MANOEL DE AVILA CUNHA, CPF/CNPJ: 27787303115, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50097213920118272729, 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). 20090072530, inscrita em: 
27/1/2006, referente ao ISS-AU; cujo valor até a data do ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 648,54 (seiscentos 
e quarenta e oito reais e cinquenta 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, 30 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: JUAREZ PEREIRA BALTAZAR, CPF/CNPJ: 21222827115, por 
estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – 
Autos Eletrônicos - e-Proc – 50109295820118272729, 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). 20100009101, inscrita em: 
19/4/2010, referente ao B POVO, 20100009101, inscrita em: 19/4/2010, referente ao B POVO; cujo valor até a data do 
ajuizamento do referido feito executivo era de e R$ 11.332,93 (onze mil trezentos e trinta e dois reais e noventa e três 
centavos), que deverá ser acrescido dos juros, multa de mora e encargos, ou, garantir (em) a Execução: efetuando depósito em 
dinheiro à ordem deste Juízo, em estabelecimento oficial de crédito local, que assegure a atualização monetária; oferecendo 
fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pelo exequente. Nos 
termos do art. 257, inciso IV, do Código de Processo Civil, fica advertida a parte executada que será NOMEADO curador 
especial que atue perante a Central de Execuções Fiscais, em caso de revelia. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei. Eu _____, Wagner Ferreira 
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Marinho, Escrivão, que digitei e assino por determinação judicial. Palmas – TO, 30 de março de 2022. (AS) Wagner Ferreira 
Marinho – Escrivão - Mat. 226651. 
 

PALMEIRÓPOLIS 
1ª escrivania criminal 

Editais de Intimações de sentença com prazo de 10 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
A Doutora Ana Paula Araujo Aires Toribio- Juíza de Direito  desta Comarca de Comarca de Palmeirópolis - To, no uso de suas 
atribuições legais, etc... 
FAZ SABER, a todos quantos o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  vierem, ou dele conhecimento tiverem, que se processam 
por este Juízo, na Vara Criminal, Autos nº 0000341-93.2019.82730, Classe da Ação: Ação Penal, tendo como  Réu:Osmarino da 
Silva Soares. MANDOU INTIMAR  OSMARINO DA SILVA ROCHA , brasileiro, nascido aos dias 21/12/1978 em Paranã-TO, filho 
de Josefa da Silva Soares,portador do RG n.º 1.013.268 SSP/TO e CPF nº 030.867.411-12, de todo o teor da sentença, sendo 
que, caso queira, terá o prazo de 05(cinco) dias para recorrer. SENTENÇA PARTE FINAL: “Pois bem. Analisando os presentes 
autos, verifico ser o caso de extinção do processo sem julgamento do mérito, pela falta de interesse jurídico na continuidade do 
feito.Muito embora não tenha ocorrido, ainda, a prescrição da pretensão punitiva estatal, não há dúvidas de que no caso em 
comento ocorrerá a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.A pena ao delito tipificado no art. 129, parágrafo 9º, do 
Código Penal, é de 3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção. Referido delito prescreveria em 08 (oito) anos. Analisando as 
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a pena cominada para o delito imputado ao acusado 
na denúncia em caso de condenação não atingiria 01 (um) ano, ocorrendo a prescrição, assim, em 03 (três) anos, nos termos do 
art. 109, VI, do Código Penal.A denúncia foi recebida na data de 21/03/2019. Da data do recebimento da denúncia até a presente 
data, está alcançando o prazo de 03(três) anos, não tendo a instrução do feito sequer sido iniciada.Assim, muito embora o 
instituto da prescrição virtual ou antecipada da pena em perspectiva enseje discussões doutrinárias quanto ao seu 
reconhecimento, é perfeitamente previsível que em um caso concreto a pena aplicada a um determinado fato delituoso seja a do 
mínimo legal ou próximo dele, vislumbrando-se assim, de forma inevitável e antecipada que no caso de sentença condenatória, 
ocorrerá a prescrição retroativa prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal.Vale ressaltar que várias vantagens podem ser 
apontadas para o acolhimento da prescrição virtual, como a celeridade processual, economia das atividades jurisdicionais em 
prestígio da boa utilização do dinheiro público, preservação do prestígio da imagem da justiça pública ou atenção à processos 
úteis em detrimento daqueles que serão efetivamente atingidos pela prescrição.A despeito da existência da súmula 438 do STJ, 
a qual se frise, não é vinculante, certo é que a Constituição Federal prevê dentre os princípios de Direito Administrativo a 
Eficiência (artigo 37, “caput”, da CF/88), destacando-se ainda o Princípio da Economia Processual vigente no processo penal 
brasileiro. Neste sentido o Magistrado deve conduzir o processo penal moderno de forma eficaz, sem apegos a formalismos 
exacerbados. Destaco que o prosseguimento de um processo penal em que fatalmente terá reconhecida a prescrição representa 
desperdício de recursos públicos e atentado contra o erário.Conclui-se, finalmente, que dar prosseguimento a esta ação penal 
que milita contra o acusado OSMARINO DA SILVA SOARES, seria o mesmo que contemplar o trabalho em vão.Isso posto, em 
face da ausência de interesse jurídico na continuidade do presente feito, julgo extinto o processo sem julgamento do mérito.Sem 
condenação ao pagamento de custas.Determino o cancelamento da audiência designada.Após o trânsito em julgado, dê-se 
baixa na distribuição, arquivando-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se.Palmeirópolis/TO, data registrada pelo sistema. ANA 
PAULA ARAÚJO AÍRES TORIBIO-Juíza de Direito”.  Este edital deverá ser publicado no Diário da Justiça e afixado uma cópia 
no placar do Fórum local. Palmeirópolis - To, 30 de março de 2022, no Cartório Criminal- Janete do Rocio Ferreira – Técnica 
Judiciária, o digitei. 
 

PARAÍSO 
2ª vara cível, família e sucessões 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio, fica(m) o(a)(s) o advogado da parte autora DR 
REINALDO S. CAMARNEIRO- OAB-SP nº 112.970, para que providencie o devido CREDENCIAMENTO junto ao EPROC, 
no prazo de 15 dias, sob pena de intimação da parte autora para a constituição de novo patrono, nos termos da decisão 
do evento 7, que segue transcrita: “Tendo em vista que o autor constituiu Advogado nos autos (ev. 1, INIC1, pág. 15).1. Intime-se 
o nobre causídico, através do diário da justiça, para que providencie o devido CREDENCIAMENTO junto ao EPROC, no prazo de 
15 dias, sob pena de intimação da parte autora para a constituição de novo patrono.2. Vencido o prazo sem o cumprimento da 
determinação supra, INTIME-SE A PARTE AUTORA PESSOALMENTE, para manifestar interesse no processo, constituindo 
novo advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito.3. Após, com ou sem manifestação, dê-se vista ao Ministério 
Público, seguindo conclusos.Expeça-se o que for necessário. CUMPRA-SE com a urgência que o caso requer.Paraíso do 
Tocantins/TO, data certificada pelo sistema.”E para que chegue ao conhecimento de todos e n inguém possa alegar ignorância 
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mandou a MMª. Juíza que publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da Justiça. Eu, Keyla Rocha Nogueira 
Rodrigues, Técnica Judiciária, digitei. Assinado por HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito. 
 
Interdição Nº 0007396-92.2019.8.27.2731/TO 
AUTOR: MARCOS ANTONIO VALADARES DA SILVA 
RÉU: VANESSA VALADARES DA SILVA 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 
PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
A Excelentíssima Senhora HELVIA TULIA SANDES PEDREIRA, Juíza de Direito, respondendo pela Vara de Família e 
Sucessões, Infância e Juventude da Comarca de Paraíso do Tocantins/TO, na forma da lei, etc.  FAZ SABER a todos que o 
presente edital virem, ou dele tiverem conhecimento, que por este meio, fica(m) o(a)(s) requerente(s) MARCOS ANTÔNIO 
VALADARES DA SILVA,  brasileiro, solteiro, autônomo, inscrito no CPF nº 887.823.011-15, portador do RG nº 310737, SSP/TO, 
INTIMADO(a)(s) da sentença proferida no ev. 39, cujo dispositivo segue transcrito: "Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o 
processo sem a resolução do mérito, consoante determina o artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao 
pagamento das custas e despesas processuais. Entretanto, a exigência de tais verbas ficará suspensa, pois que DEFIRO-LHE 
os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC). Sem honorários ante a não angularização da relação processual. Após 
o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se. Efetuada a baixa, conforme dispõe o art. 7° da Portaria n.° 
372/2020 do TJTO, fica dispensada a remessa dos autos à Contadoria Judicial Unificada, tendo em vista que a parte autora é 
beneficiária da gratuidade da justiça. Intime-se o autor por edital, cientificando-o do teor da sentença." E para que ninguém possa 
alegar ignorância, determinou o(a) MM. Juiz(a) que se expedisse o presente Edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça 
Eletrônico do Tribunal de Justiça deste Estado, e afixado uma via no placar do Fórum local. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã 
Judicial, digitei. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância mandou a MMª. Juíza que 
publicasse o presente no placar do Fórum Local e no Diário da Justiça. Eu, Elizabete Ferreira Silva, escrivã judicial, digitei. 
 

PEDRO AFONSO 
1ª escrivania criminal 

Editais 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 (quinze) DIAS 
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara 
Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº 0002549-
07.2020.8.27.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado ONOFRE JACOBE DE SOUZA, alcunha 
Neguim, brasileiro, natural de Araguaina/TO, nascido aos 06/11/1991, CPF sob o nº 067.322.481-38, filho de Maria Francisca 
Jacobe de Sousa, estando atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar 
conhecimento do inteiro teor da SENTENÇA proferida nos autos pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. 
Milton Lamenha Siqueira, com o seguinte teor: Ante o exposto, acolho o parecer ministerial em sua íntegra e decreto extinta a 
punibilidade do agente em face da prescrição. Pedro Afonso, 25/03/2022. Juiz M. Lamenha de Siqueira. Para conhecimento de 
todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E PASSADO nesta cidade e 
Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois 
(29/03/2022). Eu___, Milena Veloso Câmara – Estagiária, à disposição do TJTO, que o digitei e subscrevi. MILTON LAMENHA 
DE SIQUEIRA, Juiz de Direito 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 (trinta) DIAS 
FINALIDADE: EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. O Doutor Milton Lamenha de Siqueira, Juiz de Direito da Vara 
Criminal desta Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente 
Edital de Intimação ou dele conhecimento tiverem, que tramita por este Juízo e Cartório Criminal a Ação Penal nº 5000049-
63.2009.8.27.2733, que a Justiça Pública, como Autora, move contra o denunciado ISAIAS COSTA BRITO, brasileiro, 
autônomo, nascido em 07/07/1981 na cidade de Imperatriz/MA, filho de Raimundo Costa Brito e Maria Costa Brito, estando 
atualmente em lugar incerto e não sabido, fica por meio do presente, INTIMADO para tomar conhecimento do inteiro teor 
da SENTENÇA proferida nos autos pelo MM Juiz de Direito da Vara Criminal desta Comarca, Dr. Milton Lamenha Siqueira, com 
o seguinte teor: “(...)Ante o exposto, acolho o parecer ministerial em sua íntegra e decreto extinta a punibilidade do agente em 
face da prescrição. Não havendo recurso, arquive-se. Pedro Afonso, 17 de dezembro de 2021. Juiz M. Lamenha de Siqueira. 
Para conhecimento de todos será publicado o presente edital no Diário da Justiça e no Placard do Fórum local. DADO E 
PASSADO nesta cidade e Comarca de Pedro Afonso, Estado do Tocantins, aos trinta dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte dois (30/03/2022). Eu___, Milena Veloso Câmara – Estagiária, que o digitei e subscrevi. ILTON LAMENHA DE SIQUEIRA 
Juiz de Direito 
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PORTO NACIONAL 
2ª vara criminal 

Editais de citações com prazo de 15 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00127371320218272737 
Ação: AÇÃO PENAL          
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: MÁRCIO RIBEIRO DOS 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 00127371320218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) MÁRCIO RIBEIRO DOS SANTOS, brasileiro, 
encarregado de obras, união estável, nascido aos 24/03/1993, natural Porto Nacional/TO, filho de Amaro Ferreira dos 
Santos e Raimunda Ribeiro Cirqueira, RG 1.021.833 SSP/TO, CPF 708.283.901-42, residente na Rua 02 SE, Qdr. 12, Lt. 
10,Vila Operária, 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 00127371320218272737,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, § 13 do Código Penal Brasileiro e aplicando-se as disposições 
dos artigos 5º, 7º, I e II, 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 31 de 
março de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes Pereira Rodrigues– Juíza de 
Direito. 
 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 15 DIAS 
AUTOS Nº  00126981620218272737 
Ação: AÇÃO PENAL          
Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins 
Acusados: ELDIVAN DA CONCEIÇÃO ALVES 
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 00126981620218272737, que a Justiça 
Pública desta Comarca, como autora, move contra o(a)(s) acusado(a) ELDIVAN DA CONCEIÇÃO ALVES,brasileiro, serviços 
gerais, união estável, natural de Porto Nacional/TO, nascido aos 05 de junho de 1991, CPF nº 054.483.671-51, filho de 
Marileide Pereira Tavares e de Eldino Francisco da Conceição, residência declarada na Rua 10. QD. 11, LOTE 02, Setor 
Porto Imperial, em 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 00126981620218272737,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 33, caput, da Lei 11.343/06.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 31 de março de 2022. Eu Lucas Lopes Coelho Vianna,Estagiário, lavrei e subscrevi.Umbelina Lopes 
Pereira Rodrigues– Juíza de Direito. 
 

Central de execuções ficais 
Editais de intimações com prazo de 20 dias 

EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) 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 aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): JOSÉ VALDO DE SOUSA PAZ - 
CPF/CNPJ Nº 984.838.891-53, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 1.886,49 (um 
mil oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - Autos: 
0007618-76.2018.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  para, caso queira, no 
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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 _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) 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 aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - 
CPF/CNPJ Nº 720.854.448-49, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 465,77 
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)???????. Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -
  Autos: 0006055-76.2020.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO, 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 _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE: 20 (VINTE) 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 aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO  virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): OZEAS BENTO RIBEIRO - 
CPF/CNPJ Nº 030.052.439-07, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema BACENJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 258,63 
(duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos). Nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL  -  Autos: 
0009787-65.2020.8.27.2737 que tem como parte Exequente MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO,  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 _____, MARCELA SANTANA LUSTOSA, que digitei. Porto Nacional/TO. 
 

Editais de intimações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): MÔNICA PEREIRA DE JESUS - 
CPF/CNPJ Nº 83822089168, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 344,41 
(trezentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, 
comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): ABEL ALVES MACHADO - 
CPF/CNPJ Nº 34126392149, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 524,69 
(quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e nove centavos)???????, para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) 
dias, comprovar nos autos, a cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): NEDINA COELHO DA SILVA - 
CPF/CNPJ Nº 26089718149, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 25,76 (vinte e 
cinco reais e setenta e seis centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a cerca 
de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  opor embargos  conforme estabelece o art. 16, III, da Lei 
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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 INTIMAÇÃO 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...FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, ou a quem interessar possa, fica(m) INTIMADO(S) o(s) Executado(s): HUTHIELLY LOPES PINHEIRO - 
CPF/CNPJ Nº 04326765119, por estar(em) atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome ciência da penhora 
realizada via Sistema SISBAJUD, recaída sobre valores em conta de sua titularidade, cuja importância é de R$ 188,38 (cento e 
oitenta e oito reais e trinta e oito centavos), para, bem como, para no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar nos autos, a 
cerca de eventual impenhorabilidade dos valores e 30 (trinta) dias,  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 citações com prazo de 30 dias 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE: 30 (TRINTA) DIAS 
Por ordem, o DR. VALDEMIR BRAGA DE AQUINO MENDONÇA, MM Juiz de Direito da Central de Execuções Fiscais da 
Comarca de Porto Nacional-TO, na forma da Lei... Determina a CITAÇÃO de FAUSTO ALVES SOARES, CNPJ/CPF nº 
77274610163, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0013545-18.2021.8.27.2737 - Chave: 931448078921, que lhe move o MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-
TO, bem como, para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar(em) a dívida indicada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa nº 
(20180039755 Nº CDA), cujos valores somados até a data do ajuizamento do referido feito executivo é de R$ 191,82 (cento e 
noventa e um reais e oitenta e dois centavos), que deverão ser acrescidos dos juros, multa de mora e encargos ou, 
garantir(em) a Execução: efetuando depósito em dinheiro à ordem deste Juízo em estabelecimento oficial de crédito que 
assegure a atualização monetária; oferecendo fiança bancária, nomeando bens a penhora, ou indicando à penhora bens 
oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Exequente. E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa 
alegar ignorância, mandou expedir o presente que será publicado na forma da lei (Art. 8º, IV da Lei 6.830/80). Porto Nacional-TO. 
 
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 ANTONIO EDVAR RODRIGUES PEREIRA, 
CNPJ/CPF nº 59490969672, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da 
Ação de Execução Fiscal nº 0006304-27.2020.8.27.2737 - Chave: 302407365620, 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$ 781,97 (setecentos e oitenta e um reais e 
noventa e sete 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 FLORA DE CARVALHO, CNPJ/CPF nº 
08872490197, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0006570-14.2020.8.27.2737 - Chave: 289782304920, 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$ 1.874,77 (um mil oitocentos e setenta e quatro reais e 
setenta e sete 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 MARCIA RODRIGUES VITORINO, CNPJ/CPF nº 
03141882150, por estar atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento da existência da Ação de 
Execução Fiscal nº 0008252-04.2020.8.27.2737 - Chave: 596985387320, 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$ 120,00 (cento e vinte reais), 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 
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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 
0006375-63.2019.8.27.2737, proposta pelo MUNICIPIO DE PORTO NACIONAL-TO em face de CARLOS ALBERTO 
OLIVEIRA, CNPJ/CPF nº 06172587838, 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 _____, INGRID TAVARES PIRES, que digitei e assino por 
determinação judicial. Porto Nacional-TO, data pelo sistema. 
 

TOCANTINÓPOLIS 
1ª vara cível 

Editais de intimações com prazo de 20 dias 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5000388-30.2011.8.27.2740/TO 
AUTOR: GEUDIVAN SERAFIM DOS ANJOS ALMEIDA 
RÉU: LUIZ ANTONIO DA SILVA 
EDITAL Nº 4947586 
EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS 
FINALIDADE: INTIMAR o(a) executado(a) LUIZ ANTÔNIO DA SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 576.825.567-68, 
podendo ser encontrado na Rua Madre Paulina, sln.º, Estreito/MA, para que, no prazo de 15(quinze) dias, cumpra 
voluntariamente as obrigações impostas na sentença (evento 40), tanto a obrigação de fazer como a de pagar quantia certa, 
acrescido de custas processuais, sendo que, caso não realizado o pagamento neste prazo, poderá ser acrescido de multa de 
10%(dez por cento), nos termos do que estabelece o art. 523, §1º, do Código de Processo Civil; cientificando-o que tem o prazo 
de 15 (quinze) dias para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do que estabelece o art. 525, do 
Código de Processo Civil. SEDE DO JUÍZO: Vara de Família, Sucessões, Infância, Juventude e Cível da Comarca de 
Tocantinópolis-TO, Rua 15 de Novembro, 700, centro, Tocantinópolis-TO - CEP 77900-000, Telefone: (63) 3471-3070 O 
presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, sendo que uma via 
será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como será publicado na forma da lei. Tocantinópolis-TO, 18 de março de 
2022 Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, 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 4947586v2 e do código CRC 5e7c3283. Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): ARIOSTENIS 
GUIMARÃES VIEIRA Data e Hora: 21/3/2022, às 23:1:43 
 

Editais de citações com prazo de 20 dias 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 0005191-29.2020.8.27.2740/TO 
AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO 
RÉU: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO NASCIMENTO 
RÉU: MUNICÍPIO DE TOCANTINOPOLIS-TO 
RÉU: MARCILENE DA SILVA BARROS 
EDITAL Nº 5047012 
EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 20(VINTE) DIAS 
O Doutor ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA, Juiz de Direito Respondendo por esta Vara de Família, Sucessões, Infância, 
Juventude e Cível desta cidade e Comarca de Tocantinópolis FAZ SABER a todos que o presente Edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem que por este Juízo e respectiva Escrivania, processam os autos de classe, número e partes acima 
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descritos, sendo o presente para CITAR o Sr. RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO NASCIMENTO, brasileiro, RG n. 
1.449.825 SSP-MA, inscrito no CPF sob o n. 012.212.971-71, atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da 
presente ação, informando-o, que poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem presumidos 
verdadeiros os fatos narrados na Inicial que poderá ser acessada no endereço eletrônico http://eproc1.tjto.jus.br em consulta 
pública, numero do processo acima e chave nº 460454414720. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Tocantinópolis, 
Estado do Tocantins, aos 30 (trinta) dias do mês de (03) março do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois). Eu GIVANILDO 
PEREIRA DE OLIVEIRA – Servidor de Secretaria – que digitei. Documento eletrônico assinado por ARIOSTENIS GUIMARÃES 
VIEIRA, 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 5047012v5 e do código CRC e3ed8cc1. Informações adicionais da assinatura: Signatário 
(a): ARIOSTENIS GUIMARÃES VIEIRA Data e Hora: 31/3/2022, às 10:47:45 
 

XAMBIOÁ 
1ª escrivania criminal 

Editais 
 EDITAL DE INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS- PRAZO DE 15 DIAS 
TRIBUNA DO JÚRI POPULAR 
SESSÃO DE JULGAMENTO- 27 DE ABRIL DE 2022, ÁS 08H30MIN. 
  
O Doutor FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA,  Meritíssimo Juiz de Direito da  Vara Criminal e Presidente do Tribunal 
do Júri desta Comarca de Xambioá, Estado do Tocantins, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a todos os que o presente edital 
virem, ou dele tiverem conhecimento tiverem, que nos autos n. 5000096-39.2011.8.27.2742, figurando como Autor o 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS e como acusados: JENNER SANTIAGO PEREIRA, brasileiro, união 
estável, produtor rural, natural de Xambioá/TO, nascido aos 17/11/1971, portador do RG nº. 280.607 SSP/TO, CPF º. 
225.782.262-53, filho de Ernandes Santiago Pereira e Maria Irene Santiago Pereira, ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E 
NÃO SABIDO, CLÊNIO DA ROCHA BRITO, brasileiro, divorciado, pedagogo e assistente social, natural de Xambioá, nascido 
aos 16/12/1961, portador do RG nº. 676.894 SSP/PI, filho de Joaquim Nunes de Brito e de Rute Santos da Rocha, 
ATUALMENTE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO, e VILMAR MARTINS LEITE, brasileiro, casado, pecuarista, natural de 
Uruçuí/PI, nascido aos 22/12/1934, portador do RG nº. 339.260 SSP/TO, filho de Benigno Leite de Oliveira e Almerinda Martins 
Leite, residente na Av. Presidente Vargas nº. 150, Xambioá/TO, incursos nas sanções do Art. art. 121, §2º, incisos I, III e IV c/c 
art. 213 c/c art. 29, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Embora não tenha sido possível intimá-los pessoalmente, fica 
os acusados INTIMADOS pelo presente edital a comparecerem perante este juízo, no auditório do Tribunal do Júri da Comarca 
de Xambioá-TO, situado no Fórum da Comarca de Xambioá-TO, na Avenida A, entre as quadras 6 e 12, Setor Leste, no dia 27 
DE ABRIL DE 2022 às 08h30min, a fim de serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do júri Popular designado nos autos 
epigrafados. Para conhecimento de todos é passado o Presente Edital, cuja 2ª via fica afixada no “Placar” do Fórum da Comarca 
de Xambioá, Estado do Tocantins e a 3ª via publicada no Diário da Justiça. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de 
Xambioá Estado do Tocantins, 22 de março de 2022. Eu, Maria de Fátima Vieira Rolin, Escrivã-mat.352588,  que  digitei o 
presente EDITAL. Documento eletrônico assinado por FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA. 
 

Diretoria do foro 
Atas 

Ata Nº 146 de 09 de março de 2022. 
PRESIDÊNCIA/DF XAMBIOÁ 
Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (14/03/2022), às 10h30min, na sala de audiências do Fórum 
da Comarca de Xambioá/TO, na modalidade de videoconferência (plataforma YEALINK - SIVAT Sistema de Videoconferência e 
Audiências do Tocantins, disponibilizada pelo TJTO), presente o MM. Juiz de Direito, Dr. FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE 
SOUZA, a Promotora de Justiça, Dra. LARYSSA SANTOS MACHADO FILGUEIRA, o Defensor Público, Dr. UTHANT VANDRÉ 
NONATO MOREIRA LIMA, o Presidente da Subseção da OAB de Araguaína, Dr. DAVI SANTOS MORAIS, e o Dr. THIAGO 
BATISTA DE ARAÚJO PEREIRA, advogado atuante na Comarca de Xambioá.  A seguir, sob a supervisão do MM. Juiz de 
Direto Titular, a Escrivã Judicial Maria de Fátima Vieira Rolin, matrícula 352588, procedeu ao sorteio dos 25 (vinte e cinco) 
jurados e dos 25 (vinte e cinco) suplentes, os quais servirão no Conselho de Sentença da 1ª (primeira) Temporada do 
Julgamento pelo Tribunal do Júri Popular da Comarca de Xambioá/TO, do ano de 2022, para os seguintes processos que serão 
submetidos a julgamento: 
1 - Processo: 0000007-23.2019.8.27.2742 - Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: RAIDAN ALVES DE 
SOUSA. Réu: LEUDIMÁRCIO FERNANDES DE SOUSA. Defensor Público: Dr. UTHANT VANDRÉ NONATO MOREIRA 
LIMA, Data de Julgamento: 05/04/2022 - terça-feira ás 08h30min; 
2 - Processo: 0000230-10.2018.8.27.2742. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: ANDRÉ LUÍS DE LIMA 
BARBOSA. Réu: ROMÁRIO DOS PRAZERES SILVA. Defensor Público: Dr. UTHANT VANDRÉ NONATO MOREIRA 
LIMA. Data de Julgamento: 06/04/2022 - quarta-feira ás 08h30min; 
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3 - Processo: 0001496-95.2019.8.27.2742. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: FRANCILDO LIMA 
COSTA. Réu: MIQUEIAS DOS SANTOS. Advogado: DR. JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA. Data de Julgamento: 
26/04/2022 - terça-feira ás 08h30min. 
4 - Processo: 5000096-39.2011.8.27.2742. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: ISABEL BARBOSA 
PEREIRA. Réu: CLENIO DA ROCHA BRITO, JENNER SANTIAGO PEREIRA e VILMAR MARTINS LEITE. Advogados: DR. 
WENDEL ARAÚJO DE OLIVEIRA, DR. HAYNNER ASEVEDO DA SILVA, DRA. JOCIONE DA SILVA MOURA, DR. MAURICIO 
HAEFFNER DR. JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA. Data de Julgamento: 27/04/2022 - quarta-feira ás 08h30min. 
5 - Processo: 0001194-66.2019.8.27.2742. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: EDIVAN LIMA 
COSTA. Réu: MATEUS GUEDES DE SOUSA. Advogado: DR. JOÃO PAULO DOS SANTOS SILVA. Data de Julgamento: 
24/05/2022 - terça-feira ás 08h30min. 
6 - Processo: 0013523-58.2018.8.27.2706. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: JHON MAIQUE 
MONTEIRO RIBEIRO. Réu: ROMÁRIO RIBEIRO DA SILVA. Advogados: DR. WENDEL ARAUJO DE OLIVEIRA, DR. 
ALEANDRO SILVA DOS SANTOS, DR. ANTÔNIO LUIS DE SOUSA E DR. RICARDO ANDRADE LEMES. Data de Julgamento: 
25/05/2022 - quarta-feira ás 08h30min. 
7 - Processo: 0000124-14.2019.8.27.2742. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: ORTELINA RODRIGUES 
DE SOUSA. Réu: SAULO PEREIRA DOS SANTOS. Advogados: DR. ALEANDRO SILVA DOS SANTOS E DRA. BRENA 
SOARES DE CARVALHO. Data de Julgamento: 21/06/2022 - terça-feira ás 08h30min. 
8 - Processo: 0005968-53.2019.8.27.2706. Autor: Ministério Público do Estado do Tocantins. Vítima: ADENILSON FERREIRA 
DOS SANTOS. Réu: RAIMUNDO LOPES DA SILVA. Defensor Público: Dr. UTHANT VANDRÉ NONATO MOREIRA 
LIMA. Data de Julgamento: 22/06/2022 - quarta-feira ás 08h30min. 
Tudo em conformidade com a lei. A seguir foi colocada uma urna com os nomes dos jurados alistados desta Comarca, tendo o 
MM. Juiz de Direito na presença da Promotora de Justiça, do Defensor Público e do Presidente da Subseção OAB de Araguaína, 
procedido o sorteio dos 25 (vinte e cinco) jurados e 25 (vinte e cinco) Suplentes. 
JURADOS: 
1.  Maria Énia Morais de Pinho Ferreira;                     2. Valdiney Mendes Lopes 
3. Havila Maria Sousa Silva                                         4. Rudney Soares Soousa 
5.  Alline Borges Milhomens Olegário                         6. Taísa Barrros de Sousa 
7. Francisca Antunes de Carvalho                                8. Jorânia Luciana Santos 
9. Cosmo Rodrigues de Sousa                                      10. Osvaldina Pereira da Silva 
11. Márcio Alves Pereira                                              12. Ana Rosa Alencar Rodrigues 
13. Gustavo Fernandes da Silva                                   14. Domingos Oliveira Matos 
15. Nadiele Silva Coutinho                                          16. Walter Leão Bogea 
17. Jaciane Silva do Nascimento                                 18. Maria Carliane Fernandes Santos 
19. Ludimila nSousa Silva                                           20. Mauro Costa Ferreira 
21. Erasmo Gonçalves da Costa                                   22. Daniela Cardoso de Macedo 
23. Joilson Vieira dos Reis                                            24. Adriele Pereira Paulo dos Santos 
25. Thais de Souza Carvalho Cunha 
SUPLENTES: 
1.   Riely Engell Melo Maciel Leal                                2. Doralice Gomes de Sousa 
3.  Tânia Pereira Magalhães                                           4. Osmarina Guedes dos Santos 
5. Jozivaldo de Sousa                                                     6. Ivânia Rodrigues dos Santos 
7. Mozina Karoline Pereira do Nascimento                   8. Lídia dos Santos Sousa 
9. Delma Morais de Santana                                          10. Marcos Antônio da Silva Santana 
11. Heloísio Barbosa de Sá                                            12. Vera Lúcia Barbosa dos Santos 
13. Regiane Silva de Sousa                                            14. Kensil Kiovanni de Sousa 
15. Osimeire Rocha Silva Coutinho                               16. Maria Luisa Barbosa Costa 
17.  Edileusa Rodrigues de Sousa                                   18. Walmir Reis do Nascimento 
19. Sandro Itálo Borges Granjeiro                                   20. Keila Oliveira dos Santos Camargo 
21.  Marcos Felipe Miranda Costa                                   22. José Martins Fernandes Filho 
23. Gilvan Martins da Silva                                              24. Gustavo Lima Pereira 
25. Helaine Monteiro 
Terminado o sorteio, foi determinado pelo MM.  Juiz de Direito que fosse expedido Mandado de Intimação dos Jurados e 
Suplentes Sorteados, bem como o Edital de Convocação dos mesmos, observando as formalidades legais, devendo a urna 
com os nomes dos jurados ser guardada em local seguro. Do que para constar, lavrei a presente ATA que lida e achada, 
conforme vai devidamente assinada pelos presentes. 
Xambioá/TO, data certificada no sistema. 
        

FREDERICO PAIVA BANDEIRA DE SOUZA 
JUIZ DE DIREITO 

LARYSSA SANTOS MACHADO FILGUEIRA 
PROMOTORA DE JUSTIÇA 
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UTHANT VANDRÉ NONATO MOREIRA LIMA 

DEFENSOR PÚBLICO 
  

DAVI SANTOS MORAIS 
PRESIDENTE DA SUBSEÇÃO DA OAB DE ARAGUAÍNA 

  
THIAGO BATISTA DE ARAÚJO PEREIRA 

ADVOGADO 
 

PUBLICAÇÕES PARTICULARES 
ARAGUAÍNA 

2ª VARA CÍVEL 
  
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Nº 0012509-73.2017.8.27.2706/TO  
AUTOR: BANCO BRADESCO S.A.  
RÉU: JEFFERSON RODRIGUES CORREA CAMARGO  
EDITAL Nº 4893370  
CITAÇÃO - PAGAMENTO DÍVIDA - INTIMAÇÃO - EMBARGOS  
O Juízo da 2ª Vara Cível de Araguaína, Estado do Tocantins, na forma da lei, FAZ SABER a todos quanto o presente Edital de 
Citação, com prazo de 30 (trinta) dias, virem e dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo da 2ª Vara Cível, o 
feito da Execução de Título Extrajudicial, protocolo nº 0012509- 73.2017.8.27.2706 e chave do processo nº 305875979217, 
ajuizada entre as partes acima nominadas, e que por este meio CITA-SE a parte executada JEFFERSON RODRIGUES 
CORREA CAMARGO, atualmente em lugar incerto ou não sabido, por todos os termos da ação, para que no prazo de 03 (três) 
dias efetue o pagamento do valor total da dívida, no montante de R$ 63.088,00 (sessenta e três mil e oitenta e oito reais), 
acrescido de correção monetária, das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, ou, em igual prazo, 
nomeie bens passíveis de penhora, sob pena de não o fazendo ser penhorados livremente bens que bastem a garantir a 
execução, dívidas estas representadas o contrato n. 5260796691, contrato interno n.º 796691, materializado na Cédula de 
Crédito Bancário - Financiamento de Veículo. INTIMA-SE a parte executada/requerida acima nominada para, NO PRAZO DE 15 
(QUINZE) DIAS ÚTEIS (NCPC, art. 915); (i) oferecer EMBARGOS; ou, (ii) reconhecendo o crédito do exequente e, comprovando 
o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e honorários de advogado, REQUERER seja 
admitido PAGAR O RESTANTE EM ATÉ 06 (SEIS) PARCELAS MENSAIS, acrescidas de correção monetária e de juros de 1% 
(um por cento) ao mês. Tudo em conformidade com respeitável despacho do evento 63. E para que ninguém possa alegar 
ignorância, mandou expedir o presente edital, o qual será publicado no Diário da Justiça e duas (2) vezes em jornal de circulação 
local, além de ser afixado no placar do Fórum local. Ressalva-se que a publicação será feita apenas em órgão oficial quando a 
parte for beneficiária da gratuidade da justiça. DADO E PASSADO nesta Cidade e Comarca de Araguaína, Estado do Tocantins, 
aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois (14/03/2022). Eu, Waldimeire Marinho Apinagé, Técnico 
Judiciário, que conferi e digitei. Documento eletrônico assinado por WANESSA LORENA MARTINS DE SOUSA MOTTA, Juíza 
de Direito 
 

PALMAS 
2ª Vara Civel 

  
USUCAPIÃO Nº 0037840-46.2021.8.27.2729/TO 
AUTOR: POLIANE MATOS AZEVEDO TEIXEIRA 
AUTOR: PAULO ROBERT MATOS AZEVEDO 
AUTOR: PAULÊNIO AZEVEDO FILHO 
AUTOR: PAULENIO ALVES AZEVEDO 
RÉU: WILAMARA LEILA DE ALMEIDA 
EDITAL Nº 4539737 
EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS COM PRAZO DE 30 (TRINTA) 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 0037840-46.2021.8.27.2729, Classe: Usucapião, proposta por 
POLIANE MATOS AZEVEDO TEIXEIRA, PAULO ROBERT MATOS AZEVEDO, PAULÊNIO AZEVEDO FILHO e PAULENIO 
ALVES AZEVEDO em desfavor de WILAMARA LEILA DE ALMEIDA, e que por este meio, procede a CITAÇÃO e CIÊNCIA de 
eventuais TERCEIROS INTERESSADOS incertos e desconhecidos, para tomarem conhecimento da presente ação que tem 
como objeto o pedido de usucapião, evolvendo o imóvel a seguir descrito: 4,0000 hectares, porém a área objeto da usucapião 
corresponde ao total de 3,3113 hectares pertencente à matrícula 2.844 bem como, para que querendo, no prazo de 15(quinze) 
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dias, oferecerem resposta, sob pena de serem presumidos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na petição 
inicial, conforme determinado no Despacho do evento 31. 
OBSERVAÇÕES: 0037840-46.2021.8.27.2729 4539737 .V2 
Poder Judiciário JUSTIÇA ESTADUAL Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins SECRETARIA JUDICIAL UNIFICADA DAS 
VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE PALMAS 
10/03/2022 15:36 :: 4539737 - eproc - :: 
https://eproc1.tjto.jus.br/eprocV2_prod_1grau/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=
985db55028c2e… 2/2 
O presente edital foi expedido para que chegue ao conhecimento de todos, e que ninguém possa alegar ignorância, sendo que 
uma via será afixada no átrio do Fórum desta Comarca, bem como, será publicado no Diário da Justiça, na forma da lei. Tudo em 
conformidade com a petição inicial e decisão disponibilizadas via sistema e-Proc. Para ter acesso ao inteiro teor do processo, 
basta acessar a Consulta Pública no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, através do link: eproc - Consulta Pública 
:: (tjto.jus.br). Importante ressaltar, que o acesso à consulta pública do Poder Judiciário do Tocantins, a partir de agora será 
realizado mediante autenticação na plataforma via Gov.Br do Governo Federal, uma forma tranquila e transparente de login, 
buscando com isso tornar o acesso mais rápido e prático. Após fazer o login, será redirecionado para a página de consulta 
pública, bastando inserir o número e a chave do processo 129129448021 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 
4539737v2 e do código CRC e6508e4d. 
 Informações adicionais da assinatura: Signatário (a): SILVANA MARIA PARFIENIUK Data e Hora: 31/1/2022, às 17:31:9 
0037840-46.2021.8.27.2729 4539737 .V2 

SEÇÃO ADMINISTRATIVA 

PRESIDÊNCIA 
Decretos 

Decreto Judiciário Nº 52, de 31 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 22.0.000009143-3, 
resolve exonerar, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Antônio Ricardo Carneiro Domingos, do cargo de 
provimento em comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Decreto Judiciário Nº 53, de 31 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 22.0.000009143-3, 
resolve nomear, a pedido e a partir da data de publicação deste ato, Arlínson Carlos Silva Santos para o cargo de provimento em 
comissão de Chefe de Secretaria, com lotação na 2ª Vara da Comarca de Augustinópolis. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Decisões 

PROCESSO 22.0.000008458-5 

INTERESSADO ESMAT 

ASSUNTO Contratação de instrutora para ministrar curso 
 

Decisão Nº 1649, de 30 de março de 2022 
Trata-se do Projeto Básico 79 DAFESMAT (evento 4234318), oriundo da Escola Superior da Magistratura Tocantinense, o qual 
tem como objetivo a contratação de instrutora, a professora Ana Júlia Lopes, portadora do CPF nº 073.929.606-01, para 
ministrar o curso ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense, a ser 
realizado na modalidade EAD nos dias 26 e 27 de abril de 2022, com carga horário de 12 horas/aulas, pelo valor de R$ 
2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais). 
A contratação pretendida está prevista no subitem 10.4.9 do Plano de Contratações 2022,  SEI nº. 21.0.000009932-2, 
evento 4093098, e segundo a Informação DAFESMAT nº 9518 (evento 4235831), a demanda está contemplada no orçamento 
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desta Escola Superior da Magistratura Tocantinense - ESMAT, para este exercício de 2022, na Unidade Gestora FUNJURIS, 
referindo-se à despesa de primeiro grau de jurisdição. 
Tendo em vista a Justificativa DAFESMAT (evento 4235113) e comprovada a disponibilidade orçamentária 
(evento 4247209 e 4248886), bem como os fundamentos expendidos no Parecer 572 ASJUADMDG (evento 4251757), nos 
termos do inciso II do art. 25 c/c inciso VI do artigo 13, ambos da Lei 8.666/93, RATIFICO A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, 
declarada pelo Senhor Diretor-Geral no evento 4251822, visando a contratação direta da instrutora, a professora Ana Júlia 
Lopes, portadora do CPF nº 073.929.606-01, para ministrar o curso ROTINA DE SECRETARIA NO SEEU a magistrados e 
servidores do Poder Judiciário Tocantinense, na modalidade EAD, nos dias 26 e 27 de abril de 2022, com carga horário de 12 
horas/aulas, pelo valor de R$ 2.640,00 (dois mil, seiscentos e quarenta reais), conforme Projeto Básico 79 DAFESMAT, 
constante no evento 4234318, sendo observada a orientação da Diretoria Financeira, presente no SEI 19.0.000005001-9. 
Publique-se. 
Após, encaminhem-se os autos à: 
1. DIFIN para emissão da Nota de Empenho; 
2. CCOMPRAS para envio da nota de empenho à empresa em comento e demais providências pertinentes; e 
3. COLIC para ciência e acompanhamento. 
Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

Portarias 
Portaria Nº 763, de 30 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000018948-8, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 2º da Portaria nº 636/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de março de 2022, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 2º Ficam designados, 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, Márcio Soares da 
Cunha, Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, Wanessa Lorena Martins de Sousa, Vandré Marques e Silva, Willian Trigilio da 
Silva, Nilson Afonso da Silva, Renata do Nascimento e Silva e Fabiano Gonçalves Marques para, sem prejuízo de suas funções, 
auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria." (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 764, de 30 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000006442-1, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 2º da  Portaria Nº 631/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de março de 2022, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 2º Ficam designados, 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, Márcio Soares da 
Cunha, Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, Wanessa Lorena Martins de Sousa, Vandré Marques e Silva, Willian Trigilio da 
Silva, Nilson Afonso da Silva, Renata do Nascimento e Silva e Fabiano Gonçalves Marques para, sem prejuízo de suas funções, 
auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria." (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 765, de 30 de março de 2022 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o contido no processo SEI nº 21.0.000028820-6, 
RESOLVE: 
Art. 1º O art. 2º da  Portaria Nº 638/2022 - PRESIDÊNCIA/ASPRE, de 18 de março de 2022, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
"Art. 2º Ficam designados, 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, Márcio Soares da 
Cunha, Marcelo Augusto Ferrari Faccioni, Wanessa Lorena Martins de Sousa, Vandré Marques e Silva, Willian Trigilio da 
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Silva, Nilson Afonso da Silva, Renata do Nascimento e Silva e Fabiano Gonçalves Marques para, sem prejuízo de suas funções, 
auxiliarem na realização dos trabalhos de que trata o art. 1º desta Portaria." (NR) 
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 
Portaria Nº 766, de 30 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 Instrução Normativa nº 8, de 4 de setembro de 2019, que dispõe sobre a substituição 
automática dos magistrados nos juízos de primeiro grau, nas hipóteses de impedimento, suspeição, vacância, férias, licenças, 
afastamentos e ausência eventual; 
CONSIDERANDO o contido no Processo SEI nº 22.0.000007419-9, 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar, ad referendum do Tribunal Pleno, o magistrado William Trigílio da Silva para, sem prejuízo de suas funções, 
atuar nos Processos nºs 5000091-81.2010.8.27.2732 e 0001025-85.2014.8.27.2732, em tramitação na Comarca de Paranã. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Desembargador JOÃO RIGO GUIMARÃES 
            Presidente 

 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
Portarias 

Portaria Nº 768/2022 - CGJUS/ASJCGJUS, de 30 de março de 2022 
Institui, no âmbito da primeira instância do Poder Judiciário do Estado do 
Tocantins, o Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com 
Prazos Extrapolados, nos termos da Diretriz Estratégica n. 01/2022, da 
Corregedoria Nacional de Justiça, e dá outras providências. 

  
A CORREGEDORA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO o princípio constitucional e direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso 
LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável 
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”; 
CONSIDERANDO que o princípio da eficiência (art. 37, caput, CRFB) é um dos regentes das atividades desenvolvidas pelo 
Poder Público; 
CONSIDERANDO que a Corregedoria Nacional de Justiça recomenda o prazo de cem dias corridos como o parâmetro máximo a 
ser observado pelas Corregedorias na fiscalização das Unidades Jurisdicionais a ela afetas, conforme § 8º da Carta do III 
FONACOR e resposta do CNJ à Consulta 0009494-20.2017.2.00.000; 
CONSIDERANDO o advento da Diretriz Estratégica n. 01/2022, da Corregedoria Nacional de Justiça, que orienta as 
Corregedorias de Justiça a consolidarem “[...] programa de acompanhamento e de aperfeiçoamento das unidades jurisdicionais 
com maior dificuldade no cumprimento dos prazos dos atos judiciais”; 
CONSIDERANDO que a Diretriz Estratégica n. 01/2022, da Corregedoria Nacional de Justiça, guarda aderência com o 
macrodesafio da celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e consiste em que as Corregedorias de Justiça 
desenvolvam um programa permanente de identificação e aperfeiçoamento das unidades jurisdicionais que apresentam excesso 
de prazo para a prática de atos judiciais de forma recorrente; 
CONSIDERANDO os objetivos definidos pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO) em seu plano 
de gestão 2021-2023, notadamente os de priorização da atividade jurisdicional ágil e efetiva; a disseminação da cultura do 
planejamento/gestão, com ênfase no alinhamento estratégico nacional e estadual, de modo a garantir uma gestão participativa; a 
implementação de gestão por desempenho; e o aperfeiçoamento contínuo dos processos/rotinas de trabalho e da prestação de 
serviços pelo Poder Judiciário a(o) jurisdicionado(o); 
CONSIDERANDO que a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Tocantins (CGJUS/TO) é órgão do Tribunal de Justiça do 
Estado do Tocantins, e tem a atribuição precípua de exercer a vigilância, controle, planejamento, supervisão, orientação e 
fiscalização disciplinar dos serviços judiciários do primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, bem 
como dos serviços notariais e de registro em todo o Estado do Tocantins, nos termos do art. 1º, da Resolução n. 08/2021/TJTO 
(Regimento Interno da CGJUS/TO); 
CONSIDERANDO o disposto no Provimento n. 01/2021/CGJUS/TO, que instituiu o Planejamento Estratégico da Corregedoria-
Geral da Justiça para o sexênio 2021/2026; e, 
CONSIDERANDO, por fim, as disposições constantes no processo SEI n. 22.0.000001167-7; 
Art. 1º. Fica instituído o “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados”, cujo propósito é conferir 
celeridade à prolação de despachos, decisões interlocutórias e sentenças. 
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§ 1º. O “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” será dividido em duas etapas no ano de 
2022, da seguinte forma: 
I – Primeira etapa: acompanhamento dos processos conclusos há mais de 100 (cem) dias; 
II – Segunda etapa: marco inicial para vigência e acompanhamento dos prazos máximos de conclusão estipulados nesta 
Portaria. 
§ 2º. A primeira etapa definida no inciso I implica em zerar e manter zerado o número de processos judiciais conclusos há mais 
de 100 (cem) dias em toda a primeira instância do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, incluindo-se as Turmas Recursais, a 
partir da publicação deste ato normativo e até 15/06/2022. 
§ 3º. O acompanhamento das unidades judiciárias quanto aos processos judiciais conclusos há mais de 100 (cem) dias será 
realizado mensalmente pela Divisão de Monitoramento de Metas e Indicadores (DIVMON) da Corregedoria-Geral da Justiça, por 
meio de relatórios estatísticos, podendo contar com o apoio da Assessoria de Estatística (ASEST) da Coordenadoria de Projetos, 
Planejamento e Estatística (COGES) e do setor Serviços de Sistemas Jurisdicionais (SSJ), vinculado à Diretoria de Tecnologia 
da Informação (DTINF). 
§ 4º. A segunda etapa para acompanhamento dos prazos máximos de conclusão estipulados nesta portaria se desenvolverá a 
partir de 01/07/2022 até 30/11/2022 de cada ano. 
§ 5º. O acompanhamento das unidades judiciárias que extrapolarem os prazos máximos de conclusão estipulados nesta portaria 
será realizado, mensalmente, pela DIVMON, por meio de relatórios estatísticos específicos parametrizados para esta finalidade e 
disponibilizados no sistema e-Proc, no perfil Relatórios. 

Art. 2º. Para os fins do disposto nesta Portaria, consideram-se regulares os atos judiciais praticados no sistema e-Proc, 
integrantes das hierarquias 3-Decisão e 193-Julgamento da Tabela Processual de Movimentos (TPU) dentro dos prazos corridos 
abaixo especificados: 

Competências 
Decisões urgentes 

(especificação no Anexo I) 

Decisões não urgentes 

(especificação no Anexo II) 
Julgamento 

CEJUSC - - 30 

Cível 20 30 90 

Criminal 15 25 60 

Execução Fiscal 30 30 90 

Família e Sucessões; 
Fazenda e Registros 
Públicos; 
Saúde pública (exceto 
ações da competência do 
Juizado Especial da Infância 
e Juventude) 

15 25 60 

Falência e Recuperação 
Judicial 

- 30 90 

Justiça 4.0 15 20 50 

Juizados Especiais: Cível e 
Criminal; da Fazenda 
Pública; e da Infância e 
Juventude 

15 25 60 

Justiça Militar 10 20 30 

Precatórias 15 10 60 

Turmas Recursais 20 40 90 

Violência Doméstica 10 20 60 

  
§ 1º. Os prazos máximos de conclusão previstos na tabela deste artigo para a prolação de decisões urgentes serão computados 
a partir da data da distribuição da ação até o lançamento de um dos movimentos que concedem ou não o pedido, nos termos da 
TPU/CNJ. 
§ 2º. Os prazos máximos de conclusão previstos na tabela deste artigo para a prolação de decisão não urgente e de sentença 
(julgamento) contam-se da data do movimento de conclusão até o lançamento de um dos movimentos das hierarquias 3-Decisão 
e 193-Julgamento, exceto os movimentos previstos no § 1º, conforme Anexos desta Portaria. 
§ 3º. O prazo máximo de conclusão previsto na tabela deste artigo para a prolação de decisões urgentes da competência 
“violência doméstica” restringe-se apenas àqueles que não tratam de concessão ou não de medida protetiva de urgência. 
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§ 4º. Os prazos previstos na tabela deste artigo não ampliam os prazos de conclusão previstos nas legislações federais e 
especiais. Este ato normativo consigna prazos inferiores a 100 (cem) dias para a prolação dos atos judiciais, com o intuito de 
implementar melhorias nos processos de trabalho, equalizar esforços e outros mecanismos de gestão das unidades judiciárias. 
CAPÍTULO I 
PRIMEIRA ETAPA 
Art. 3º. Para os fins do disposto na primeira etapa a que se refere o art. 1º, inciso I, desta Portaria, serão incluídas no “Programa 
de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” as unidades judiciárias com processos judiciais conclusos há 
mais de 100 (cem) dias, no período de referência. 
Parágrafo único. Somente será determinada a elaboração de plano de ação para as unidades judiciárias que, apesar de incluídas 
no “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados”, possuírem no mínimo 100 (cem) processos 
judiciais conclusos. 
Art. 4º. Relativamente à primeira etapa do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados”, uma vez 
identificadas as unidades judiciárias com processos judiciais conclusos há mais de 100 (cem) dias no mês de referência, a 
DIVMON promoverá a abertura de processo SEI para sugerir ao(à) Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça 
Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022 a inclusão das referidas unidades no programa, por meio da edição de portaria 
específica para tal finalidade. 
Art. 5º. Após a edição da portaria prevista no art. 4º deste ato normativo, a DIVMON promoverá a abertura de processos SEI’s 
individuais, instruídos com a lista de processos judiciais, plano de ação e manifestação, os quais serão encaminhados 
diretamente às unidades judiciárias. 
§ 1º. Os planos de ação descritos no caput deste artigo serão obrigatoriamente assinados em conjunto pelo(a) Chefe de Divisão 
da DIVMON e pelos(as) magistrados(as) responsáveis pelas unidades judiciárias. 
§ 2º. Os planos de ação descritos no caput deste artigo ficam dispensados de submissão para aprovação. 
§ 3º. Os(as) magistrados(as) responsáveis pelas unidades judiciárias ficam obrigados(as) a executar o plano de ação elaborado 
pela DIVMON dentro do prazo estipulado para sua execução. 
§ 4º. Finalizado o prazo para a execução do plano de ação pelas unidades judiciárias, a DIVMON analisará, no prazo de 10 (dez) 
dias, a necessidade de elaboração de novo plano de ação ou o encerramento do acompanhamento quanto aos processos 
judiciais conclusos há mais de 100 (cem) dias no período de referência, sendo que: 
I - em caso de novo plano de ação, serão obedecidas as regras previstas nos §§ 1º ao 4º deste artigo; 
II - em caso de encerramento do acompanhamento pelo “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos 
Extrapolados”, a DIVMON elaborará relatório de resultados, com subsequente submissão ao(à) Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria-
Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022, com sugestão de arquivamento do processo. 
Art. 6º. Para as unidades incluídas no programa, com quantidade inferior a 100 (cem) processos judiciais conclusos há mais de 
100 (cem) dias, a DIVMON instruirá o processo SEI com a lista de processos judiciais e orientações contendo prazo para o 
impulsionamento. 
§ 1º. As unidades judiciárias impulsionarão os processos judiciais no prazo estabelecido pela DIVMON no caput deste artigo, ao 
final do qual, com ou sem cumprimento, as unidades deverão certificar nos autos e encaminhá-los diretamente à DIVMON em 
até 5 (cinco) dias. 
§ 2º. Finalizado o prazo previsto no § 1º deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto no § 4º do art. 5º desta Portaria. 
Art. 7º. Ao final do prazo da primeira etapa estipulado no art. 1º, § 1º, desta Portaria, a DIVMON elaborará relatório 
circunstanciado de resultados da efetividade do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” 
quanto aos processos judiciais conclusos há mais de 100 (cem) dias, com subsequente submissão ao(à) Juiz(a) Auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022. 
Art. 8º. O relatório de que trata o artigo anterior conterá relação das 20 (vinte) unidades judiciárias incluídas na primeira etapa do 
“Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” que estejam com índices de desempenho mais 
próximos ou superiores a 100 (cem) dias de conclusão, as quais serão incluídas automaticamente na segunda etapa. 
CAPÍTULO II 
SEGUNDA ETAPA 
Art. 9º. Relativamente à segunda etapa do programa, identificadas as unidades judiciárias com prazos extrapolados de conclusão 
nas formas especificadas no artigo 8º desta Portaria, a DIVMON promoverá a abertura de processo SEI para sugerir ao(à) Juiz(a) 
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022, a inclusão das referidas unidades 
no programa, por meio de edição de portaria específica para esta finalidade. 
Art. 10. Após a edição da portaria prevista no art. 9º do presente ato normativo, a DIVMON promoverá a abertura de processos 
SEI’s individuais, instruídos com a lista de processos judiciais, plano de ação e decisão do(a) Corregedor(a)-Geral da Justiça, os 
quais serão enviados diretamente às unidades judiciárias que serão acompanhadas pelo “Programa de Acompanhamento de 
Atos Judiciais com Prazos Extrapolados”. 
§ 1º. Os planos de ação descritos no caput deste artigo serão obrigatoriamente assinados em conjunto pelo(a) Chefe de Divisão 
da DIVMON e pelos(as) magistrados(as) responsáveis pelas unidades judiciárias. 
§ 2º. Os planos de ação descritos no caput deste artigo ficam dispensados de submissão para aprovação. 
§ 3º. Os(as) magistrados(as) responsáveis pelas unidades judiciárias ficam obrigados(as) a executar o plano de ação elaborado 
pela DIVMON, dentro do prazo estipulado para sua execução. 
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§ 4º. Finalizado o prazo para a execução do plano de ação pelas unidades judiciárias, a DIVMON analisará, no prazo de 10 (dez) 
dias, a necessidade de elaboração de novo plano de ação ou o encerramento do acompanhamento quanto aos processos 
judiciais com os prazos extrapolados, sendo que: 
I - em caso de novo plano de ação, serão obedecidas as regras previstas nos §§ 1º ao 4º deste artigo; 
II - em caso de encerramento do acompanhamento pelo “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos 
Extrapolados”, a DIVMON elaborará relatório de resultados, com subsequente submissão ao(à) Juiz(a) Auxiliar da Corregedoria-
Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022, com sugestão de arquivamento do processo. 
§ 5º. Só serão realizados planos de ação dentre as 20 (vinte) unidades judiciárias (art. 8º), que detenham a quantidade mínima 
de 100 (cem) processos de cada ato judicial estipulado no artigo 2º caput (3 – Decisão e 193 – Julgamento), por competência, as 
quais continuarão em acompanhamento pelo programa. 
Art. 11. Para as unidades judiciárias incluídas no “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” 
que detenham quantidade inferior a 100 (cem) processos judiciais conclusos com prazos extrapolados de cada ato judicial e por 
competência, a DIVMON instruirá o processo SEI com a lista dos processos judiciais e orientações contendo prazo para o 
impulsionamento. 
§ 1º. As unidades impulsionarão os processos judiciais no prazo estabelecido pela DIVMON no caput deste artigo, ao final do 
qual, com ou sem cumprimento, as unidades deverão certificar nos autos e encaminhá-los diretamente à DIVMON. 
§ 2º. Finalizado o prazo previsto no § 1º deste artigo, aplica-se, no que couber, o disposto no § 4º do art. 5º desta Portaria. 
Art. 12. Ao final do prazo da segunda etapa estipulado no art. 1º, § 3º, desta Portaria, a DIVMON elaborará relatório 
circunstanciado de resultados da efetividade do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados” 
quanto aos processos judiciais com prazos de conclusão extrapolados, com subsequente submissão ao(à) Juiz(a) Auxiliar da 
Corregedoria-Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022. 
CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 13. O acompanhamento das unidades judiciárias que já estejam sendo monitoradas pela DIVMON no tocante a processos 
judiciais com mais de 100 (cem) dias de conclusão, em decorrência de correição geral ordinária ou por determinação da 
Corregedoria Nacional da Justiça, dar-se-á em processo autônomo, não vinculado ao “Programa de Acompanhamento de Atos 
Judiciais com Prazos Extrapolados” de que trata a presente Portaria. 
Art. 14. As portarias previstas nos artigos 4º e 9º do presente ato normativo definirão as normas e cronogramas necessários à 
execução do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados”. 
Art. 15. Para os fins do disposto nesta Portaria, e a fim de se dimensionar e evitar o acompanhamento de um número excessivo 
de unidades judiciárias, será levado em consideração o quadro de pessoal do setor técnico desta Corregedoria, responsável pelo 
monitoramento do “Programa de Acompanhamento de Atos Judiciais com Prazos Extrapolados”. 
Art. 16. Compete à Assessoria de Planejamento, Projetos e Ações Estratégicas (ASPLAN), sob a supervisão direta do(a) Juiz(a) 
Auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça Coordenador(a) da Diretriz Estratégica n. 01/2022, apresentar à Corregedoria Nacional 
de Justiça e/ou ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) os dados estatísticos e/ou informações estabelecidos no Glossário das 
Metas e Diretrizes Estratégicas Nacionais das Corregedorias, enquanto houver exigência, sem prejuízo de outros 
esclarecimentos determinados pelos referidos órgãos. 
Art. 17. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na aplicação desta Portaria serão resolvidos pelo(a) Corregedor(a)-Geral da 
Justiça. 
Art. 18. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Palmas, 30 de março de 2022. 
  

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

  
ANEXO I 

DECISÕES URGENTES 

Cod. Evento 
Eproc 

Cod. Evento 
CNJ 

Cod. Evento 
Pai 

Descrição do Evento no Processo 

2404 11415 817 Decisão - Concessão - Comutação da pena 

2405 821 7 Decisão - Conversão - Pena/Medida 

2413 11554 817 Decisão - Concessão - Indulto 

2420 353 108 Decisão - Decretação de Prisão Criminal - Preventiva 

5108 1011 1008 Decisão - Autorização - Inclusão em Regime Disciplinar Diferenciado 

5109 1010 1008 Decisão - Autorização - Saída Temporária 

5110 1009 1008 Decisão - Autorização - Trabalho Externo 

5111 1019 1008 Decisão - Autorização - Transferência da Execução da Pena 

5112 1018 1008 Decisão - Autorização - Transferência para outro Estabelecimento Penal 



ANO XXXIV-DIÁRIO DA JUSTIÇA Nº 5160 PALMAS-TO, QUINTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2022 86 

 

 
 

5115 332 817 Decisão - Concessão - Antecipação de tutela 

5117 990 817 Decisão - Concessão - Direito de visita 

5118 339 817 Decisão - Concessão - Liminar 

5121 11423 817 Decisão - Concessão - Medida protetiva 

5122 988 817 Decisão - Concessão - Permissão de saída 

5123 10963 817 Decisão - Concessão - Progressão de Medida Sócio-Educativa 

5126 1017 817 Decisão - Concessão - Suspensão Condicional da Pena 

5130 889 888 Decisão - Concessão em parte - Antecipação de Tutela 

5131 892 888 Decisão - Concessão em parte - Liminar 

5132 11424 888 Decisão - Concessão em parte - Medida protetiva 

5135 1003 11 Decisão - Declaração - Remição 

5137 823 117 Decisão - Decretação de Internação - Provisória 

5138 11393 117 Decisão - Decretação de Internação - Sanção 

5140 354 113 Decisão - Decretação de Prisão Civil - Alimentos 

5143 352 108 Decisão - Decretação de Prisão Criminal - Temporária 

5146 358 122 Decisão - Desacolhimento de Prisão - Preventiva 

5147 357 122 Decisão - Desacolhimento de Prisão - Temporária 

5149 11382 1013 Decisão - Determinação - Bloqueio/penhora on line 

5150 10962 1013 Decisão - Determinação - Regressão de Medida Sócio-Educativa 

5154 785 968 Decisão - Não-Concessão - Antecipação de tutela 

5157 792 968 Decisão - Não-Concessão - Liminar 

5160 11425 968 Decisão - Não-Concessão - Medida protetiva 

5163 146 3 Decisão - Não-Homologação de prisão em flagrante 

5182 347 157 Decisão - Revogação - Antecipação de Tutela 

5185 348 157 Decisão - Revogação - Liminar 

5186 11426 157 Decisão - Revogação - Medida protetiva 

5187 128 157 Decisão - Revogação - Prisão 

5189 1016 157 Decisão - Revogação - Suspensão Condicional da Pena 

5191 11792 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Livramento Condicional 

5272 12039 1013 Decisão - Determinação - Interceptação Telefônica 

5421 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Progressão de Regime 

5422 12455 3 Decisão - Desacolhimento de Prisão - Civil de Alimentos 

5432 12040 1013 Decisão - Determinação - Indisponibilidade de bens 

5433 12038 1013 Decisão - Determinação - Quebra de sigilo bancário 

5434 12037 1013 Decisão - Determinação - Quebra de sigilo fiscal 

5435 12039 1013 Decisão - Determinação - Quebra de sigilo telemático 

5437 12164 3 
Decisão - Conversão - Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária em 
Execução 

5438 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Comutação da pena 

5439 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Direito de visita 

5440 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Indulto 

5441 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Livramento Condicional 

5442 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Permissão de saída 

5443 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Progressão de Medida Sócio-Educativa 

5444 12035 160 Decisão - Recebimento - Representação Sócio-educativa 

5445 12164 3 Decisão - Homologação - Cálculo da Pena 

5447 128 157 Decisão - Revogação - Internação Provisória 
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5453 12164 3 Decisão - Desacolhimento de Internação Provisória 

5454 12164 3 Decisão - Desacolhimento de Internação Sanção 

5627 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Comparecimento 
periódico em juízo 

5628 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Proibição de 
acesso ou frequência a determinados lugares - Com monitoração eletrônica 

5629 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Proibição de 
acesso ou frequência a determinados lugares - Sem monitoração eletrônica 

5630 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Proibição de 
manter contato com pessoa determinada - Com monitoração eletrônica 

5631 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Proibição de 
manter contato com pessoa determinada - Sem monitoração eletrônica 

5632 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Proibição de 
ausentar-se da Comarca - Com monitoração eletrônica 

5633 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Proibição de 
ausentar-se da Comarca - Sem monitoração eletrônica 

5634 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Recolhimento 
domiciliar no período noturno e nos dias de folga - Com monitoração eletrônica 

5635 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Recolhimento 
domiciliar no período noturno e nos dias de folga - Sem monitoração eletrônica 

5636 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Suspensão do 
exercício de função pública/atividade de natureza econômica/financeira 

5637 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Internação 
provisória do acusado 

5638 818 817 Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Fiança 

5639 818 817 
Decisão - Concessão - Medida cautelar diversa de prisão - Monitoração 
eletrônica 

5652 12164 3 
Decisão - Concessão - Progressão de Internação para Tratamento 
Ambulatorial 

5653 12164 3 
Decisão - Não-Concessão - Progressão de Internação para Tratamento 
Ambulatorial 

5654 12164 3 Decisão - Concessão - Desinternação/Liberação Condicional 

5655 12164 3 Decisão - Não-Concessão - Desinternação/Liberação Condicional 

5656 12164 3 
Decisão - Determinação - Regressão de Tratamento Ambulatorial para 
Internação 

5683 128 157 Decisão - Revogação - Prisão Civil de Alimentos 

5684 12141 3 Decisão - Concessão - Relaxamento de Prisão Civil de Alimentos 

5730 12164 3 Decisão - Homologação - Homologação de apreensão em flagrante 

5731 12164 3 Decisão - Não Homologação de apreensão em flagrante 

5745 12036 138 Decisão - Rejeição - Representação por ato infracional 

5756 12149 817 Decisão - Concessão - Detração/Remição da Pena 

5757 12148 817 Decisão - Concessão - Prisão Domiciliar 

5758 12140 7 Decisão - Conversão - Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva 

5761 12147 122 Decisão - Desacolhimento de Prisão - Domiciliar 

5763 12146 968 Decisão - Não-Concessão - Liberdade Provisória 

5764 12141 3 Decisão - Relaxamento do Flagrante 

5765 12145 157 Decisão - Revogação - Detração/Remissão 

5771 12188 1008 Decisão - Autorização - Recambiamento de Preso 

5773 12182 11395 
Decisão - Concessão - Remissão ao adolescente com suspensão do processo 
- Liberdade Assistida 

5774 12181 11395 Decisão - Concessão - Remissão ao adolescente com suspensão do processo 
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- Reparação do Dano 

6100 12299 3 Decisão - Prorrogação de cumprimento de pena/medida de segurança 

6268 818 817 Decisão - Concessão - Liberdade provisória - Com Medida Cautelar 

6269 818 817 Decisão - Concessão - Liberdade provisória - Sem Medida Cautelar 

6274 12457 1013 Decisão - Determinação - Expedição de precatório/rpv 

241502 945 157 Decisão - Revogação - Liberdade Provisória 

241601 819 817 Decisão - Concessão - Livramento Condicional 

241602 1004 157 Decisão - Revogação - Livramento Condicional 

242103 128 157 Decisão - Revogação - Prisão Domiciliar 

242701 1002 817 Decisão - Concessão - Progressão de regime 

242702 1014 1013 Decisão - Determinação - Regressão de Regime 

242802 945 157 Decisão - Revogação - Relaxamento de Prisão 

82705534 889 888 Decisão - Concessão em parte - Antecipação de Tutela - Monocrático 

82705548 11554 817 Decisão - Concessão - Indulto - Monocrático 

82705549 11554 817 Decisão - Concessão - Indulto - Colegiado 

82705550 339 817 Decisão - Concessão - Liminar - Colegiado 

82705551 889 888 Decisão - Concessão em parte - Antecipação de Tutela - Colegiado 

82705552 892 888 Decisão - Concessão em parte - Liminar - Colegiado 

82705555 348 157 Decisão - Revogação - Liminar - Colegiado 

82705575 12149 817 Decisão - Concessão - Detração/Remição Concedida - Monocrático 

82705576 12149 817 Decisão - Concessão - Detração/Remição Concedida - Colegiado 

82705577 12148 817 Decisão - Concessão - Concedida a prisão domiciliar - Monocrático 

82705578 12148 817 Decisão - Concessão - Concedida a prisão domiciliar - Colegiado 

82705582 12147 122 
Decisão - Desacolhimento de Prisão - Desacolhida a prisão domiciliar - 
Monocrático 

82705583 12147 122 
Decisão - Desacolhimento de Prisão - Desacolhida a prisão domiciliar - 
Colegiado 

82705584 12146 968 
Decisão - Não-Concessão - Não concedida a liberdade provisória - 
Monocrático 

82705585 12146 968 Decisão - Não-Concessão - Não concedida a liberdade provisória - Colegiado 

82705623 348 157 Decisão - Revogação - Liminar - Monocrático 

82705630 339 817 Decisão - Concessão - Liminar - Monocrático 

82705631 892 888 Decisão - Concessão em parte - Liminar - Monocrático 

82705637 792 968 Decisão - Não-Concessão - Liminar - Monocrático 

82705638 792 968 Decisão - Não-Concessão - Liminar - Colegiado 

82705639 349 157 Decisão - Revogação - Assistência Judiciária Gratuita - Monocrático 

82710057 14702 3 Decisão - Incidente ou Cautelar - Procedimento Resolvido 

540400637 12144 3 Decisão - Unificadas e Soma de Penas 

  
  
  
  

ANEXO II 
DECISÕES NÃO URGENTES 

  

Cod. Evento 
Eproc 

Cod. Evento 
CNJ 

Cod. 
Evento Pai 

Descrição do Evento no Processo 

2419 12430 1013 Decisão - Determinação - Arquivamento 

2435 941 11 Decisão - Declaração - Incompetência 
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2441 383 151 
Decisão - Concessão de efeito suspensivo - Impugnação ao cumprimento de 
sentença 

5103 335 133 Decisão - Acolhimento de exceção - de pré-executividade 

5104 940 133 Decisão - Acolhimento de exceção - Impedimento ou Suspeição 

5105 371 133 Decisão - Acolhimento de exceção - Incompetência 

5113 83 3 Decisão - Cancelamento da distribuição 

5128 381 151 Decisão - Concessão de efeito suspensivo - Recurso 

5144 172 3 Decisão - Deliberação da partilha 

5166 388 160 Decisão - Recebimento - Aditamento da denúncia 

5167 389 160 Decisão - Recebimento - Aditamento da queixa 

5168 391 160 Decisão - Recebimento - Denúncia 

5169 393 160 Decisão - Recebimento - Queixa 

5171 394 1060 Decisão - Recebimento - Recurso - Com efeito suspensivo 

5172 1059 1060 Decisão - Recebimento - Recurso - Sem efeito suspensivo 

5173 190 3 Decisão - Reforma de decisão anterior 

5175 399 138 Decisão - Rejeição - Aditamento da denúncia 

5176 400 138 Decisão - Rejeição - Aditamento da queixa 

5177 402 138 Decisão - Rejeição - Denúncia 

5178 373 138 Decisão - Rejeição - Exceção de Impedimento ou Suspeição 

5179 788 138 Decisão - Rejeição - Exceção de pré-executividade 

5180 404 138 Decisão - Rejeição - Queixa 

5183 945 157 Decisão - Revogação - Decisão anterior 

5190 275 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Força maior 

5192 268 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Morte ou perda da capacidade 

5303 11002 157 Decisão - Revogação - Revogação da Suspensão do Processo 

5436 12769 3 Decisão - Desclassificação de Delito 

5644 12164 3 Decisão - Homologação - Laudo de Insanidade Mental 

5658 12455 3 Decisão - Rejeição - Impugnação ao Valor da Causa 

5700 12164 3 Decisão - Conversão - Monitória em Execução de Título Judicial 

5715 12387 3 Decisão - Saneamento e Organização  do processo 

5740 12098 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Incidente de Resolução de Demandas 
Repetitivas 

5749 272 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - A depender do julgamento de outra 
causa, de outro juízo ou declaração incidente 

5759 12150 11 Decisão - Declaração - Impedimento 

5760 12151 11 Decisão - Declaração - Suspeição 

5775 12185 3 Decisão - Decisão Interlocutória de Mérito 

5776 12164 3 Decisão - Outras Decisões 

6088 12444 3 Decisão - Deferimento de Notificação/Interpelação/Protesto Judicial 

6089 12455 3 Decisão - Indeferimento de Notificação/Interpelação/Protesto Judicial 

6090 12308 817 Decisão - Concessão - Substituição/Sucessão 

6091 12307 3 Decisão - Decretação de revelia 

6092 12255 1013 Decisão - Determinação - Redistribuição por prevenção 

6094 12301 12300 Decisão - Nomeação - Advogado Voluntário 

6095 12302 12300 Decisão - Nomeação - Curador 

6096 12303 12300 Decisão - Nomeação - Defensor Dativo 

6097 12304 12300 Decisão - Nomeação - Intérprete/Tradutor 

6098 12305 12300 Decisão - Nomeação - Outros auxiliares de justiça 
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6099 12306 12300 Decisão - Nomeação - Perito 

6101 12261 160 Decisão - Recebimento - Emenda a inicial 

6102 12259 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, 
CPC) 

160605 11975 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Recurso Especial repetitivo 

240201 1063 1013 
Decisão - Determinação - Determinação de arquivamento de procedimentos 
investigatórios 

240202 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Arquivamento de Procedimentos Investigatórios 

240302 334 968 Decisão - Não-Concessão - Assistência judiciária gratuita 

240303 349 157 Decisão - Revogação - Assistência Judiciária Gratuita 

242304 804 163 Decisão - Não-Recebimento - Recurso 

242501 429 206 Decisão - Admissão - Recurso Extraordinário 

242502 432 207 Decisão - Não-Admissão - Recurso Extraordinário 

242503 944 378 Decisão - Homologação - Desistência de Recurso 

243112 374 138 Decisão - Rejeição - Exceção de incompetência 

243801 12431 206 Decisão - Admissão - Embargos (RISTJ, art. 216-V) 

243802 12455 3 Decisão - Não-Admissão - Embargos Infringentes 

82705508 898 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - por Decisão Judicial - Aguarda 
Pagamento 

82705510 804 163 Decisão - Não-Recebimento -  Recurso - Aplicação de súmula impeditiva 

82705546 940 133 Decisão - Acolhimento de exceção - Impedimento ou Suspeição - Colegiado 

82705547 940 133 
Decisão - Acolhimento de exceção - Impedimento ou Suspeição - Presidente ou 
Vice-Presidente 

82705553 349 157 Decisão - Revogação - Assistência Judiciária Gratuita - Colegiado 

82705554 945 157 Decisão - Revogação - Decisão anterior - Colegiado 

82705556 268 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Morte ou perda da capacidade - 
Colegiado 

82705567 12040 1013 Decisão - Determinação - Retenção 

82705572 892 888 Decisão - Concessão em parte - Pedido de reconsideração 

82705573 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Pedido de reconsideração 

82705579 12150 11 Decisão - Declaração - Declarado impedimento - Colegiado 

82705580 12151 11 Decisão - Declaração - Declarado suspeição - Monocrático 

82705581 12151 11 Decisão - Declaração - Declarado suspeição - Colegiado 

82705592 898 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Por Decisão Judicial 

82705594 804 163 Decisão - Não-Recebimento - Recurso - Deserto 

82705622 940 133 Decisão - Acolhimento de exceção - Impedimento ou Suspeição - Monocrático 

82705624 275 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Força maior - Monocrático 

82705625 268 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Morte ou perda da capacidade - 
Monocrático 

82705632 941 11 Decisão - Declaração - Incompetência - Monocrático 

82705633 941 11 Decisão - Declaração - Incompetência - Colegiado 

82705634 944 378 Decisão  -  Homologação - Desistência do Recurso - Monocrático 

82705635 334 968 Decisão - Não-Concessão - Assistência judiciária gratuita - Monocrático 

82705636 334 968 Decisão - Não-Concessão - Assistência judiciária gratuita - Colegiado 

82705640 945 157 Decisão - Revogação - Decisão anterior - Monocrático 

82705641 272 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - A depender do julgamento de outra 
causa, de outro juízo ou declaração incidente - Aguarda decisão da instância 
superior - Monocrático 

82705642 272 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - A depender do julgamento de outra 
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causa, de outro juízo ou declaração incidente - Aguarda decisão da instância 
superior - Colegiado 

82705643 272 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - A depender do julgamento de outra 
causa, de outro juízo ou declaração incidente - Conflito de Competência - 
Monocrático 

82705644 272 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - A depender do julgamento de outra 
causa, de outro juízo ou declaração incidente - Conflito de Competência - 
Colegiado 

82705645 275 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Força maior - Colegiado 

82705694 12455 3 Decisão - Não-Concessão - Efeito suspensivo 

82705695 892 888 Decisão - Concessão em parte - Efeito suspensivo 

82705697 12150 11 Decisão - Declaração - Declarado impedimento - Monocrático 

82705708 275 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Força maior - COVID 19 

540400473 265 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Recurso Extraordinário com 
repercussão geral 

540400475 12100 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Por Decisão do Presidente do STF - 
IRDR 

540400477 12099 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Suspensão por Decisão do Presidente 
do STJ - IRDR 

540400480 263 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Réu revel citado por edital 

540400481 264 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Suspensão Condicional do Processo 

540400482 276 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Execução Frustrada 

540400483 898 25 Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Por decisão judicial 

540400507 12259 25 
Decisão - Suspensão ou Sobrestamento - Prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, 
CPC) 

540400514 961 3 Decisão - Suscitação de Conflito de Competência 

540400597 12094 206 
Decisão - Admissão - Incidente de Resolução de demandas repetitivas (art. 981 e 
982) 

540400598 12095 207 Decisão - Não-Admissão - Incidente de resolução de demandas repetitivas 

540400600 12096 206 Decisão - Admissão - Incidente de assunção de competência 

540400601 12097 207 Decisão - Não-Admissão - Incidente de assunção de competência 

540400803 12733 378 Decisão - Homologação - Homologação do Acordo de Não Persecução Penal 

582710010 12734 157 Decisão - Revogação - Revogação do Acordo de Não Persecução Penal 

582710011 14232 14231 Decisão - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Acolhimento 

582710012 14234 14231 Decisão - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Acolhimento em Parte 

582710013 14233 14231 Decisão - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Não-Acolhimento 

582710014 14235 14231 Decisão - Impugnação ao Cumprimento de Sentença - Rejeição 

Desembargadora ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
Corregedora-Geral da Justiça 

   

DIRETORIA GERAL 
Portarias 

Portaria Nº 709/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 24 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 133/2022, referente ao Processo Administrativo 21.0.000018016-2, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Master Placas - EIRELI, que tem por objeto a contratação de empresa especializada 
para fornecimento e instalação de materiais para execução de projeto da galeria  Ex-Corregedores e Ex-Corregedoras-Gerais da 
Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
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Art. 1º. Designar a servidora Juliana Rosa Barcelos Costa, matrícula nº 353552, como gestora do contrato nº 133/2022 
e o servidor Juarez Lopes Marinho, matrícula nº 353163, como, substituto, 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 o contrato até a sua 
completa execução. 
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de falta ou defeito na execução do contrato, o a gestora 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 699/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 23 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 132/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000006032-5, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Marpel e Empreendimentos SA, que tem por objeto a contratação de empresa para ministrar o 
curso Administração Judicial Aplicada (AJA) – Nível Avançado, para magistrados e servidores do Poder Judiciário Tocantinense. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar a servidora Andreia Teixeira Marinho Barbosa, matrícula nº 165741, como gestor do contrato nº 132/2022 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 de 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 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 674/2022 - PRESIDÊNCIA/DIGER/DIADM/DCC, de 22 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 125/2022, referente ao Processo Administrativo 22.0.000006069-4, celebrado por este 
Tribunal de Justiça e a empresa Disbrava Distribuidora Brasileira de Veículos Araguaína LTDA?, que tem por objeto a 
contratação de concessionária autorizada para prestação de serviços de revisão dos veículos Ford Ranger Automática em 
garantia, realizando manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios originais, bem como 
lubrificantes, filtros e demais componentes necessários, de acordo com manual de garantia dos veículos pertencentes à frota do 
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins. 
RESOLVE: 
Art. 1º. Designar o servidor Jhonne Araújo Miranda, matrícula nº 204861, como gestor do contrato nº 125/2022, e o servidor 
Acácio Lopes Lima, matrícula nº 185243, como substituto, 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 o contrato 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 DIÁRIAS Nº 535/2022, de 31 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 2022/109510 no sistema 
eGESP,  
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RESOLVE: 
Art. 1º Conceder à servidora CEDIDA Camilla Araujo Matos, Matrícula 359910, o valor de R$ 534,82, relativo ao 

pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 22/03/2022 a 24/03/2022, 
com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária no município, conforme o disposto no SEI 
21.0.000030474-0.  

Art. 2º Conceder à servidora CEDIDA Carla Rejany Pimenta de Andrade, Matrícula 354758, o valor de R$ 534,82, 
relativo ao pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 231,81, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 22/03/2022 a 
24/03/2022, com a finalidade de participar de reunião sobre regularização fundiária no município, conforme o disposto no SEI 
21.0.000030474-0.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 536/2022, de 31 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 2022/108903 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Eliane Ramos Candido Tavares, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 86049, 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 Aurora do Tocantins-TO para Combinado-TO, no período 
de 22/03/2022 a 22/03/2022, com a finalidade de Para Realizar cadastro de senha no aplicativo do banco responsável pela conta 
dos Oficiais de Justiça.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 537/2022, de 31 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 2022/109698 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Marcio Ricardo Ferreira Machado, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 23278, o valor de R$ 340,71, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, 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$ 187,99, por seu deslocamento de 
Arraias-TO para Conceicao do Tocantins-TO, no período de 30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de realizar a Correição 
Ordinária Anual nas serventias extrajudiciais no município de Conceição do Tocantins, conforme SEI n° 22.0.000007892-5.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 538/2022, de 31 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 2022/109688 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Raimundo Nonato da Rocha Pereira, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 240759, o valor de R$ 
1.300,23, relativo ao pagamento de 5,5 (cinco e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 27/03/2022 a 
01/04/2022, com a finalidade de realizar a adequação dos pontos de rede e vistoria da reforma na comarca de Filadélfia , vistoria na reforma 
do prédio de Araguatins, e a entrega de aparelhos celulares nas Comarcas de Araguaína, Itaguatins e Augustinópolis, conforme SEI 
22.0.000000187-6.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 539/2022, de 31 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 2022/109686 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à servidora Tarcia Helena Faleiros, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 353407, 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 Taguatinga-TO para Ponte Alta do Bom Jesus-TO, no período de 
30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de com a finalidade de auxiliar nos trabalhos da correição no Cartório de Registro de 
Imóveis, Pessoas Jurídicas, Títulos, Documentos, Protestos e Tabelionato de Notas de Ponte Alta do Bom Jesus-TO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 540/2022, de 31 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 2022/109691 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Divina Aparecida Santana de Carvalho, CHEFE DE SERVIÇO, Matrícula 354456, 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 Palmas-TO para Miranorte-TO, no período de 
30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de fiscalizar obra de reforma na comarca de destino, conforme Sei nº. 
21.0.000005964-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 541/2022, de 31 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 2022/109830 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, 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 Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
28/03/2022 a 28/03/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme Sei nº. 
21.0.000005480-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 542/2022, de 31 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 2022/109852 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Presley Cruz Nunes, Matrícula 357300, o valor de R$ 2.135,56, relativo ao 
pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor de R$ 231,81, conforme determina o 
art. 20 da Resolução 34/2015, acrescido de R$ 220,79 referente ao Adicional de Deslocamento, por seu deslocamento de 
Palmas-TO para Foz do Iguacu-PR, no período de 06/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de representar o Tribunal de 
Justiça do Estado do Tocantins no IV Encontro Nacional de Inteligência do Poder Judiciário, a ser realizado nos dias 07 e 08 de 
abril de 2022, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, Ofício nº 1762 / 2022 - PRESIDÊNCIA/COPESI/NIS. E conforme autorizado no 
SEI 22.0.000005483-0 evento 4234223.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 543/2022, de 31 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 2022/109926 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, 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 Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
28/03/2022 a 28/03/2022, com a finalidade de conduzir engenheiro para fiscalizar a obra de reforma do Fórum da Comarca de 
destino, conforme sei n° 21.0.000005480-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 544/2022, de 31 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 2022/109927 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Mauricio Mathias de Pinho, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 118360, 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 Palmas-TO para Colinas do Tocantins-TO, no período de 
29/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de conduzir a servidora Fernanda de Sousa Nogueira a solenidade de entrega de 
títulos de regularização fundiária do município de Colinas do Tocantins, conforme SEI 22.0.000000823-4.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 545/2022, de 31 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 2022/109857 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Júlio Cesar Vieira dos Anjos, Matrícula 357716, o valor de R$ 229,38, relativo 
ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina o art. 20 
da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/109640, no período de 23/03/2022 a 
23/03/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria Sampaio 
Felipe.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Mauricio Duillo Martins Sardote, Matrícula 353658, o valor de R$ 229,38, 
relativo ao pagamento de 1,0 (uma) diária, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme determina 
o art. 20 da Resolução 34/2015, pela prorrogação da viagem concernente ao Protocolo nº 2022/109640, no período de 
23/03/2022 a 23/03/2022, com a finalidade de escolta militar da Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Etelvina Maria 
Sampaio Felipe.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 546/2022, de 31 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 2022/109994 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Zailon Labre Batista Miranda, CHEFE DE DIVISÃO, Matrícula 358520, 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 Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
29/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme o Sei nº. 
21.0.000005480-9.  
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Art. 2º Conceder à servidora Heloiza Simonni Rosa Tavares Vieira, ARQUITETO, Matrícula 353366, 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 Palmas-TO para Novo Acordo-TO, no período de 
29/03/2022 a 29/03/2022, com a finalidade de fiscalizar a obra de reforma do fórum da comarca de destino, conforme o Sei nº. 
21.0.000005480-9.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 547/2022, de 31 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 2022/109998 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$ 2.603,52, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, 
no período de 03/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas serventias 
extrajudiciais, a realizar-se nas Comarcas de PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 22.0.000002299-7.  

Art. 2º Conceder ao servidor Wagner Jose dos Santos, COORDENADOR(A) DO SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, 
Matrícula 352158, o valor de R$ 2.005,52, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas 
serventias extrajudiciais, a realizar-se nas Comarcas de PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 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$ 
2.005,52, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 
03/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas serventias extrajudiciais, a realizar-se 
nas Comarcas de PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 22.0.000002299-7.  

Art. 4º Conceder à servidora Joyce Coelho Nogueira, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 352645, o valor de R$ 
2.005,52, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 
03/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas serventias extrajudiciais, a realizar-se 
nas Comarcas de PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 22.0.000002299-7.  

Art. 5º Conceder à servidora CEDIDA Palloma Pereira Cavalcante , Matrícula 991021, o valor de R$ 2.005,52, relativo 
ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022, 
com a finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas serventias extrajudiciais, a realizar-se nas Comarcas de 
PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 22.0.000002299-7.  

Art. 6º Conceder à servidora CEDIDA Ludiana Costa, Matrícula 363899, o valor de R$ 2.005,52, relativo ao pagamento 
de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022, com a 
finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas serventias extrajudiciais, a realizar-se nas Comarcas de PARANÃ e 
PEIXE, conforme Sei nº. 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$ 2.005,52, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 03/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realização de 
Correição-Geral Ordinária nas serventias extrajudiciais, a realizar-se nas Comarcas de PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 
22.0.000002299-7.  

Art. 8º Conceder ao servidor Francisco Carneiro da Silva, TÉCNICO JUDICIÁRIO, Matrícula 158148, o valor de R$ 
2.005,52, relativo ao pagamento de 6,5 (seis 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 Parana-TO, no período de 
03/04/2022 a 09/04/2022, com a finalidade de realização de Correição-Geral Ordinária nas serventias extrajudiciais, a realizar-se 
nas Comarcas de PARANÃ e PEIXE, conforme Sei nº. 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 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 548/2022, de 31 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 2022/110013 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Ariostenis Guimarães Vieira, JUZ3 - JUIZ DE DIREITO DE 3ª ENTRÂNCIA, Matrícula 
290053, o valor de R$ 258,53, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, 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$ 105,81, por seu deslocamento de 
Tocantinopolis-TO para Luzinopolis-TO, no período de 30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de Realizar correição anual 
ordinária em cartório extrajudicial do distrito de Luzinópolis/TO.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 549/2022, de 31 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 2022/110001 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao Magistrado Jose Carlos Ferreira Machado, JUZ1 - JUIZ DE DIREITO DE 1ª ENTRÂNCIA, 
Matrícula 352448, o valor de R$ 201,68, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, 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$ 48,96, por seu deslocamento 
de Wanderlandia-TO para Darcinopolis-TO, no período de 30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de cumprimento de 
decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça Tocantins.  

Art. 2º Conceder à servidora Pedrina Moura de Alencar Ázara, SECRETÁRIO DO JUÍZO, Matrícula 131569, o valor de 
R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Darcinopolis-TO, no período de 
30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de cumprimento de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça Tocantins.  

Art. 3º Conceder ao servidor Antonio de Castro Alves Feitosa Filho, CHEFE DE SECRETARIA, Matrícula 353537, o 
valor de R$ 106,72, relativo ao pagamento de 0,5 (meia) diária, cujo valor unitário é R$ 367,98, descontado o valor de R$ 77,27, 
conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Wanderlandia-TO para Darcinopolis-TO, no 
período de 30/03/2022 a 30/03/2022, com a finalidade de cumprimento de decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça 
Tocantins.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 550/2022, de 31 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 2022/110126 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 30/03/2022 a 30/03/2022, com a 
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 30/03/2022; Conforme SEI 
22.0.000004239-4; Evento 4250875.  

Art. 2º Conceder ao servidor CEDIDO Adilson Soares Paula , Matrícula 363773, 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 30/03/2022 a 30/03/2022, com a 
finalidade de escolta e segurança do Presidente do TJTO, em viagem Araguaína x Palmas dia 30/03/2022; Conforme SEI 
22.0.000004239-4; Evento 4250875.  

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 551/2022, de 31 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 2022/110148 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor CEDIDO Julio Cesar Lima de Alencar, Matrícula 168634, o valor de R$ 993,58, relativo 
ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 386,35, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Guarai-TO, no período de 04/04/2022 a 
08/04/2022, com a finalidade de realizar serviços de manutenção predial preventiva e corretivas nas referidas Comarcas.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 552/2022, de 31 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 2022/110186 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder à Desembargadora Angela Maria Ribeiro Prudente, DESA - DESEMBARGADORA, Matrícula 3090, 
o valor de R$ 2.450,81, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 613,31, descontado o valor 
de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no 
período de 03/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de O lançamento do Projeto “Coleta Seletiva Solidária” na Comarca de 
Alvorada.  

Art. 2º Conceder ao servidor Leonardo Vogado Torres Coelho, ASSISTENTE DE GABINETE DE 
DESEMBARGADOR, Matrícula 352175, o valor de R$ 1.898,84, relativo ao pagamento de 4,5 (quatro e meia) diárias, cujo valor 
unitário é R$ 490,65, descontado o valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu 
deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 03/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de O lançamento do 
Projeto “Coleta Seletiva Solidária” na Comarca de Alvorada.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 553/2022, de 31 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 2022/110154 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 382,71, 
relativo ao pagamento de 1,5 (uma e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o valor de R$ 77,27, conforme 
determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Palmas-TO para Alvorada-TO, no período de 03/04/2022 a 
04/04/2022, com a finalidade de apoio técnico de som lançamento do projeto Coleta Seletiva Solidária na Comarca de Alvorada.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 554/2022, de 31 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 2022/110155 no sistema eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, 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 Palmas-TO para Gurupi-TO, no período de 05/04/2022 a 06/04/2022, com a finalidade de 
apoio técnico de som necessário para o evento de lançamento do Projeto Coleta Seletiva Solidária na Comarca de Gurupi.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 
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PORTARIA DIÁRIAS Nº 555/2022, de 31 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 2022/110156 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Carlos Cavalcante de Abreu, SECRETÁRIO TJ, Matrícula 353575, o valor de R$ 918,74, 
relativo ao pagamento de 3,5 (três 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 Palmas-TO para Araguaina-TO, no período de 10/04/2022 a 
13/04/2022, com a finalidade de apoio técnico de som necessário para o evento de lançamento do projeto Coleta Seletiva 
Solidária na Comarca de Araguaína.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA DIÁRIAS Nº 556/2022, de 31 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 2022/110188 no sistema 
eGESP,  
RESOLVE: 

Art. 1º Conceder ao servidor Djalma Germano de Araujo Filho, ASSESSOR JURÍDICO DE 1A INSTÂNCIA, Matrícula 
354278, o valor de R$ 764,20, relativo ao pagamento de 3,5 (três e meia) diárias, cujo valor unitário é R$ 306,65, descontado o 
valor de R$ 309,08, conforme determina o art. 20 da Resolução 34/2015, por seu deslocamento de Colmeia-TO para Pequizeiro-
TO, no período de 04/04/2022 a 07/04/2022, com a finalidade de Realização da correição ordinária junto aos cartórios 
extrajudiciais nas cidades de Pequizeiro, Itaporã e Goianorte.  

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

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
Portarias 

PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 259/2022, de 30 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, 
ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 24/03/2022 a 25/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110174; 
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 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 24/03/2022 à 25/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 260/2022, de 30 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 
disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro 
de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no 
Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
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CONSIDERANDO o afastamento de usufruto da justiça eleitoral, da servidora LEILA MAIA BEZERRA, matrícula nº 173939, 
ocupante do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, da unidade de lotação DIVISÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE CONTRATOS DA 
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, no período de 28/03/2022 a 30/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110175; 
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 

259238 LEONARDO ANDRADE LEAL CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 28/03/2022 à 30/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 261/2022, de 30 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 

disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora GLACIELLE BORGES TORQUATO, matrícula nº 261650, ocupante do cargo de 
CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. HELVÉCIO DE BRITO DE MAIA, no período de 
03/03/2022 a 04/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110146; 
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 

352859 
REJANE TEREZINHA 

HAEFLIGER 
CEDIDO AO 

TJTO 
ASSESSOR JURÍDICO DE 

DESEMBARGADOR 
03/03/2022 à 
04/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 262/2022, de 30 de março de 2022 
O DIRETOR GERAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem as 

disposições constantes do art. 59, XXVII, da Resolução nº 17/2009, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que 
dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de 
Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de plantão, da servidora GLACIELLE BORGES TORQUATO, matrícula nº 261650, ocupante do cargo de 
CHEFE DE GABINETE DE DESEMBARGADOR, da unidade de lotação GABINETE DES. HELVÉCIO DE BRITO DE MAIA, no período de 
08/03/2022 a 11/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110147; 
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 

352859 REJANE TEREZINHA HAEFLIGER CEDIDO AO TJTO ASSESSOR JURÍDICO DE DESEMBARGADOR 08/03/2022 à 11/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
JONAS DEMOSTENE RAMOS 

Diretor Geral 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 263/2022, de 30 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 plantão, da servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 14/03/2022 a 14/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110178; 
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 

352632 ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 14/03/2022 à 14/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 264/2022, de 30 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 plantão, da servidora CLAUDIA BIZINOTTO KERTSZ DE OLIVEIRA, matrícula nº 269136, 
ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE PALMAS - 1ª VARA DOS FEITOS DAS 
FAZENDAS E REGISTROS PÚBLICOS, no período de 09/03/2022 a 11/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110177; 
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 

352632 ESMERALDA DE FATIMA ALBERTONI ORNELAS ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 09/03/2022 à 11/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FLAVIA AFINI BOVO 

DIRETORA DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 547/2022, de 31 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE AUGUSTINÓPOLIS, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais e 
na forma da lei,  
Considerando o disposto no artigo n° 91 da Lei Complementar nº 10/1996 c/c o artigo n° 86, do Estatuto dos Servidores 
Públicos, Lei 1.818/2007; 
Considerando o disposto no artigo n° 42, inciso I, alínea "c" da Lei Complementar n° 10/1996 e conforme solicitação contida no 
sistema eGESP, 
RESOLVE: 
Art. 1º Suspender as férias da servidora NEIDE MARIA DOS SANTOS, matrícula nº 99330, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 31/03 a 29/04/2022, a partir de 31/03/2022 até 29/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 03/04 a 02/05/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jefferson David Asevedo Ramos 
Diretor do Foro 
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PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 265/2022, de 31 de março de 2022 
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o 
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do 
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora TANIA DIAS BARBOSA CASTRO, 
matrícula nº 124858, ocupante do cargo de ESCRIVÃO JUDICIAL, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 1ª VARA 
CÍVEL, no período de 17/03/2022 a 18/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110182; 
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 

144458 ZILVÂNIA PEREIRA MIRANDA MACHADO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 17/03/2022 à 18/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 266/2022, de 31 de março de 2022 
, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o 
art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do 
módulo de substituição de servidores no Sistema Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, da servidora SANDRA LAURINDA LOPES, 
matrícula nº 90161, ocupante do cargo de CONTADOR-DISTRIBUIDOR, da unidade de lotação COMARCA DE COLMEIA - 
CONTADORIA, no período de 03/03/2022 a 04/03/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110183; 
RESOLVE: 
Art. 1º Designar o(os) servidor(es) listado(s) no Anexo I desta Portaria, para, sem prejuízo de suas funções, substituir o(a) 
servidor(a) afastado(a), com o consequente pagamento, após a certificação referente ao período da efetiva substituição.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

ANEXO 1 

Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354275 ELISANGELA VIEIRA DOS SANTOS CEDIDO AO TJTO CEDIDA AO TJTO 03/03/2022 à 04/03/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 548/2022, de 31 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 LIVIA GUIMARÃES FERREIRA, matrícula nº 352564, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 30/03 a 13/04/2022, a partir de 30/03/2022 até 13/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 25/09 a 09/10/2023, 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 549/2022, de 31 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; 
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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 CARLOS CARDOSO JÚNIOR, matrícula nº 352397, relativas ao período aquisitivo 
2020/2021, marcadas para o período de 29/03 a 27/04/2022, a partir de 29/03/2022 até 27/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 02 a 31/10/2023, 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 550/2022, de 31 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 CELIA REGINA CIRQUEIRA BARROS, matrícula nº 276729, relativas ao período 
aquisitivo 2019/2020, marcadas para o período de 30/03 a 18/04/2022, a partir de 30/03/2022 até 18/04/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 04 a 23/05/2022, 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 551/2022, de 31 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 MARCELA SANTA CRUZ MELO, matrícula nº 244845, relativas ao período aquisitivo 
2018/2019, marcadas para o período de 29/03 a 12/04/2022, a partir de 29/03/2022 até 12/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 01 a 15/11/2022, 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 552/2022, de 31 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 FABRICIO CAETANO VAZ, matrícula nº 352555, relativas ao período aquisitivo 2020/2021, 
marcadas para o período de 31/03 a 29/04/2022, a partir de 31/03/2022 até 29/04/2022, assegurado o usufruto dos dias remanescentes 
para o período de 01 a 30/06/2023, 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 267/2022, de 31 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para tratamento da própria saúde, do servidor DURVANIO DIVINO DA SILVA, 
matrícula nº 227060, ocupante do cargo de PORTEIRO DE AUDITÓRIO, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ - 
CENTRAL DE MANDADOS, no período de 22/03/2022 a 20/04/2022;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110252; 
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 

354722 GERVANDO MARTINS TIMBO CEDIDO AO TJTO CEDIDO AO TJTO 22/03/2022 à 31/03/2022 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO TÉCNICO JUDICIÁRIO 01/04/2022 à 20/04/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA DE SUBSTITUIÇÃO Nº 268/2022, de 31 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE GUARAÍ, ESTADO DO TOCANTINS, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 
80 da Lei Complementar Estadual nº 10, de 11 de janeiro de 1996, bem como, o art. 10, da Portaria nº 2.093, de 1º de outubro de 
2018 que dispõe sobre as regras e procedimentos para operacionalização do módulo de substituição de servidores no Sistema 
Integrado de Gestão de Pessoas (eGESP);  
CONSIDERANDO o afastamento de licença para desempenho de mandado classista, do servidor HUGO PINTO CORRÊA, 
matrícula nº 273052, ocupante do cargo de OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR, da unidade de lotação COMARCA DE GUARAÍ 
- CENTRAL DE MANDADOS, no período de 05/03/2022 a 31/01/2026;  
CONSIDERANDO a solicitação de substituição constante no protocolo nº 2022/110254; 
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 

274343 BELIZA DA CRUZ CAMPOS ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
28/03/2022 à 
31/03/2022 

234457 AURENIVEA SOUZA OLIVEIRA ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
01/04/2022 à 
30/04/2022 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
01/05/2022 à 
31/05/2022 

274343 BELIZA DA CRUZ CAMPOS ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
01/06/2022 à 
30/06/2022 

203178 
PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO 

SOBRINHO 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

01/07/2022 à 
31/07/2022 

353602 MARCOS VINICIUS PEREIRA DE MORAIS 
CEDIDO AO 

TJTO 
CEDIDO AO TJTO 

01/08/2022 à 
31/08/2022 
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Matrícula Nome Funcional Cargo Período 

354722 GERVANDO MARTINS TIMBO 
CEDIDO AO 

TJTO 
CEDIDO AO TJTO 

01/09/2022 à 
30/09/2022 

274343 BELIZA DA CRUZ CAMPOS ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
01/10/2022 à 
31/10/2022 

282149 EDITH LAZARA DOURADO CARVALHO ESTATUTÁRIO 
TÉCNICO 

JUDICIÁRIO 
01/11/2022 à 
30/11/2022 

203178 
PAULA MARCIA DOURADO CARVALHO 

SOBRINHO 
ESTATUTÁRIO 

TÉCNICO 
JUDICIÁRIO 

01/12/2022 à 
31/12/2022 

Publique-se. Cumpra-se. 
FABIO COSTA GONZAGA 

DIRETOR DO FORO - 3ª ENTRÂNCIA  
 
PORTARIA FÉRIAS Nº 553/2022, de 31 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 SERGIO LUIZ FERREIRA LEAL, matrícula nº 352772, relativas ao período aquisitivo 
2021/2022, marcadas para o período de 30/03 a 28/04/2022, a partir de 30/03/2022 até 28/04/2022, assegurado o usufruto dos 
dias remanescentes para o período de 04/07 a 02/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Jonas Demostene Ramos 
Diretor Geral 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 554/2022, de 31 de março de 2022 
A DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE GURUPI, 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 RODRIGO AZEVEDO FILGUEIRAS DE LIMA, matrícula nº 352493, relativas ao período 
aquisitivo 2021/2022, marcadas para o período de 31/03 a 29/04/2022, a partir de 31/03/2022 até 29/04/2022, assegurado o 
usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 30/03/2023, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Edilene Pereira De Amorim Alfaix Natário 
Diretora do Foro 

 
PORTARIA FÉRIAS Nº 555/2022, de 31 de março de 2022 
O DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE ARAGUAÍNA, 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: 
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Art. 1º Suspender as férias da servidora REGINA LUCIA CAVALCANTE NASCIMENTO, matrícula nº 131471, relativas ao 
período aquisitivo 2020/2021, marcadas para o período de 31/03 a 14/04/2022, a partir de 31/03/2022 até 14/04/2022, 
assegurado o usufruto dos dias remanescentes para o período de 01 a 15/08/2022, em razão de interesse da administração.  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Publique-se. Cumpra-se. 

Fabiano Ribeiro 
Diretor do Foro 

 

ESMAT 
Despachos 

EDITAL nº 060 de 2022 – SEI Nº 22.0.000009622-2 
  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma 
VI –, a se realizar no dia 4 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma VI. 
Objetivo: Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Alvorada. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 1º e 4 de abril de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Alvorada. 
Carga Horária: 3 horas 
Modalidade: Presencial 
Local: Tribunal do Júri de Alvorada. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  

2. VAGAS 

 2.1 Quantidade de Vagas: 25 vagas 

2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e 
colaboradas e credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de 
Alvorada. 

25 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Alvorada. 
        
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, no dia 4 de abril de 2022, a serem 
desenvolvidas na modalidade presencial, conforme descrição no cronograma; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as)  alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 A frequência no curso será registrada de forma presencial pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
14.4 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de 
aproveitamento; 
4.5 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).. 
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5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo Programático   

4/4/2022 

Das 15h às 16h15 

Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obrigações estabelecidas em contrato com a empresa terceirizada. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Leila Maria de Sousa Jardim 

  

Das 16h15 às 17h30 

Conceituação e Classificação de Resíduos Sólidos 
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem. 
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 
tecnologias limpas, incineração, compostagem, com aprofundamento na 
coleta seletiva solidária e na reciclagem. 
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para 
resíduos perigosos. 
Consequências da não realização da coleta seletiva com exemplos 
práticos. 
Como usar os coletores (“lixeiras) e contêineres adquiridos pelo Poder 
Judiciário utilizando como exemplos os resíduos que estão presentes no 
dia a dia do servidor, como copo descartável, papéis e restos de comida 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Cinthia Barbosa Pires Azevedo 

  

Carga Horária Total 3 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Leila Maria de Sousa Jardim 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins e Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Graduada em Direito pelo Centro Universitário – UNIRG e 
Normal Superior pela Universidade do Tocantins – UNITINS. Especialista em Gestão do Judiciário – Tribunal 
de Justiça, pela Falculdade Educacional da Lapa – FAEL e Técnica Judiciária de 1ª instância no Tribunal de 
Justiça do Tocantins. Atualmente é Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça 
do Tocantins, membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do PJTO e membro da 
Comissão Gestora da Cidade do Poder Judiciário do Tocantins. Possui experiência na área do Direito, 
Educação e Administração Pública. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Cinthia Barbosa Pires Azevedo 

Síntese do 
Currículo 

Possui Graduação em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Tocantins (2015), 
Palmas - TO. Especialização em Docência Superior – Faculdade Unyleya.Servidora do Tribunal de Justiça do 
Tocantins. 

  
 6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) colaboradores(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no 
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 
2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 
Palmas-TO, 31 de março de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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Editais 
EDITAL nº 062 de 2022 – SEI Nº 22.0.000009626-5 

  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma 
VIII –, a se realizar no dia 11 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma VIII. 
Objetivo: Proporcionar conhecimento sobre o Plano de Logística Sustentável, bem como sobre 
a temática da coleta seletiva solidária de modo a dar o suporte necessário à sua implantação 
no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, em especial, na comarca de Araguaína. 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no período de 1º a 7 de abril de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Araguaina. 
Carga Horária: 3 horas 
Modalidade: Presencial 
Local: Auditório da comarca de Araguaína. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 53 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e 
colaboradas e credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de 
Araguaina. 

53 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Araguaina. 
        
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, no dia 11 de abril de 2022, a serem 
desenvolvidas na modalidade presencial, conforme descrição no cronograma; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as)  alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 A frequência no curso será registrada de forma presencial pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
14.4 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de 
aproveitamento; 
4.5 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo Programático   

11/04/2022 

Das 14h às 15h15 

Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obrigações estabelecidas em contrato com a empresa terceirizada. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Leila Maria de Sousa Jardim 

  

Das 15h15 às 16h30 

Conceituação e Classificação de Resíduos Sólidos 
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem. 
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 
tecnologias limpas, incineração, compostagem, com aprofundamento na 
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coleta seletiva solidária e na reciclagem. 
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para 
resíduos perigosos. 
Consequências da não realização da coleta seletiva com exemplos 
práticos. 
Como usar os coletores (“lixeiras) e contêineres adquiridos pelo Poder 
Judiciário utilizando como exemplos os resíduos que estão presentes no 
dia a dia do servidor, como copo descartável, papéis e restos de comida 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Cinthia Barbosa Pires Azevedo 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Leila Maria de Sousa Jardim 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins e Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Graduada em Direito pelo Centro Universitário – UNIRG e 
Normal Superior pela Universidade do Tocantins – UNITINS. Especialista em Gestão do Judiciário – Tribunal 
de Justiça, pela Falculdade Educacional da Lapa – FAEL e Técnica Judiciária de 1ª instância no Tribunal de 
Justiça do Tocantins. Atualmente é Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça 
do Tocantins, membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do PJTO e membro da 
Comissão Gestora da Cidade do Poder Judiciário do Tocantins. Possui experiência na área do Direito, 
Educação e Administração Pública. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Cinthia Barbosa Pires Azevedo 

Síntese do 
Currículo 

Possui Graduação em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Tocantins (2015), 
Palmas - TO. Especialização em Docência Superior – Faculdade Unyleya.Servidora do Tribunal de Justiça do 
Tocantins. 

  
  
  
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) colaboradores(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no 
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 
2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 31 de março de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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EDITAL nº 061 de 2022 – SEI Nº 22.0.000009630-3 
  
 O diretor geral da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT), no uso de suas atribuições, dispõe sobre as normas 
gerais para ingresso e participação no Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma 
VII –, a se realizar no dia 5 de abril de 2022, mediante as condições determinadas neste Edital e nos demais dispositivos legais 
aplicados à espécie, conforme segue: 
  
1. DADOS GERAIS 
Nome: Workshop Coleta Seletiva Solidária – Capacitação sobre resíduos sólidos – Turma VII. 
Objetivo: Proporcionar conhecimento sobre o Plano de Logística Sustentável, bem como sobre 
a temática da coleta seletiva solidária de modo a dar o suporte necessário à sua implantação 
no âmbito do Poder Judiciário Tocantinense, em especial, na comarca de Gurupi 
Período de Inscrições: As indicações de matrículas ocorrerão no dia 1º e 4 de abril de 2022. 
Inscrições: As inscrições serão realizadas por indicação no Processo SEI específico e, após, validadas pela Secretaria 
Acadêmica da Esmat. 
Públicos-Alvo: Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Gurupi. 
Carga Horária: 3 horas 
Modalidade: Presencial 
Local: Auditório do Forum de Gurupi. 
Valor do curso, custeado pela Esmat, por aluno: O valor da atividade será calculado após a conclusão das atividades, 
considerando-se os critérios de horas-aula, passagens, hospedagem e alimentação dos instrutores. 
  
2. VAGAS 
  
2.1 Quantidade de Vagas: 60 vagas 
2.2 Distribuição das Vagas: 

                                     Públicos-Alvo  Nº de Vagas 

Servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e 
colaboradas e credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de 
Gurupi 

60 

  
3. PRÉ-REQUISITOS  
3.1 Serem servidores e servidoras, magistrados e magistradas, estagiários e estagiárias, colaboradores e colaboradas e 
credenciados e credenciadas do Poder Judiciário Tocantinense lotados na comarca de Gurupi. 
        
4 FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  
4.1 Os(As) alunos(as) inscritos(as) e matriculados(as) deverão participar das atividades, no dia 5 de abril de 2022, a serem 
desenvolvidas na modalidade presencial, conforme descrição no cronograma; 
4.2 Qualquer alteração no cronograma de desenvolvimento, ou no período de realização do curso, esta será comunicada por e-
mail aos(às) alunos(as). Para tanto, os(as)  alunos(as) deverão atualizar seus e-mails e telefones de contato em seus perfis na 
Secretaria Acadêmica Virtual (SAV); 
4.3 A frequência no curso será registrada de forma presencial pela Secretaria Acadêmica da Esmat; 
14.4 Só receberão certificado de conclusão os(as) alunos(as) que obtiverem frequência igual ou superior a 75% de 
aproveitamento; 
4.5 Não haverá pagamento de diárias custeado pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT).. 
  
5. CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
  

Data Horário Conteúdo Programático   

5/4/2022 

Das 15h às 16h15 

Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário do Tocantins. 
Obrigações estabelecidas em contrato com a empresa terceirizada. 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Leila Maria de Sousa Jardim 

  

Das 16h15 às 17h30 

Conceituação e Classificação de Resíduos Sólidos 
Minimização: não geração, redução, reutilização e reciclagem. 
Formas de tratamento de resíduos sólidos: tecnologias convencionais e 
tecnologias limpas, incineração, compostagem, com aprofundamento na 
coleta seletiva solidária e na reciclagem. 
Disposição final de resíduos no solo: aterros urbanos e aterros para 
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resíduos perigosos. 
Consequências da não realização da coleta seletiva com exemplos 
práticos. 
Como usar os coletores (“lixeiras) e contêineres adquiridos pelo Poder 
Judiciário utilizando como exemplos os resíduos que estão presentes no 
dia a dia do servidor, como copo descartável, papéis e restos de comida 
  
Facilitadora de Aprendizagem – Cinthia Barbosa Pires Azevedo 

Carga Horária Total 3 horas-aula 

  
  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Leila Maria de Sousa Jardim 

Síntese do 
Currículo 

Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos pela Universidade Federal do Tocantins e Escola 
Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT). Graduada em Direito pelo Centro Universitário – UNIRG e 
Normal Superior pela Universidade do Tocantins – UNITINS. Especialista em Gestão do Judiciário – Tribunal 
de Justiça, pela Falculdade Educacional da Lapa – FAEL e Técnica Judiciária de 1ª instância no Tribunal de 
Justiça do Tocantins. Atualmente é Coordenadora do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça 
do Tocantins, membro da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do PJTO e membro da 
Comissão Gestora da Cidade do Poder Judiciário do Tocantins. Possui experiência na área do Direito, 
Educação e Administração Pública. 

  

FACILITADORA DE APRENDIZAGEM 

Nome Cinthia Barbosa Pires Azevedo 

Síntese do 
Currículo 

Possui Graduação em Engenharia Ambiental pela Fundação Universidade Federal do Tocantins (2015), 
Palmas - TO. Especialização em Docência Superior – Faculdade Unyleya.Servidora do Tribunal de Justiça do 
Tocantins. 

                             
6.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 A indicação e a matrícula dos(as) colaboradores(as) implicarão aceitação prévia das normas contidas no presente Edital, no 
Regimento Interno da Esmat e na Portaria nº 1.965, de 2018, publicada no Diário da Justiça nº 4.348, de 13 de setembro de 
2018; 
6.2 A desistência do curso, sem causa justificada, deverá ser comunicada à Esmat até o terceiro dia útil que anteceder o início do 
evento-atividade, pelo e-mail saesmat@tjto.jus.br; 
6.3 A desistência do curso iniciado ou a reprovação sujeitarão o(a) inscrito(a) à perda do direito de participar de ações de 
capacitação custeadas ou promovidas pela Escola Superior da Magistratura Tocantinense (ESMAT) pelo período de quatro 
meses, salvo por motivo de licença ou de afastamento previstos em Lei; 
6.4 Os casos omissos e as dúvidas de interpretação das normas reguladoras do curso, porventura suscitados, deverão ser 
encaminhados ao Conselho de Cursos da Escola Superior da Magistratura Tocantinense. 

  
Palmas-TO, 31 de março de 2022. 

  
  

Desembargador MARCO VILLAS BOAS 
Diretor Geral da Esmat 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

PRESIDENTE  
Des. JOÃO RIGO GUIMARÃES 
 

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

 

CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
KÊNIA CRISTINA DE OLIVEIRA 
 

VICE-PRESIDENTE 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 
 

CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA 
Desª. ETELVINA MARIA SAMPAIO FELIPE 
 

JUIZ (A) AUXILIAR DA CORREGEDORIA 
 

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

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

 

Juíz JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR - JUIZ CONVOCADO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2ª CÂMARA CÍVEL 
Des. EURÍPEDES LAMOUNIER (Presidente) 
CARLOS GALVÃO CASTRO NETO (Secretário) 
Sessões: quartas-feiras, às 14h00. 
 
 

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

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

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

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

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

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

Des. MARCO VILLAS BOAS (Vogal) 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO (Membro) 
 

Secretária: RITA DE CÁCIA ABREU DE AGUIAR  

Sessões: 1ª e 3ª quintas-feiras do mês, 09h00. 
 

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

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

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

Desª. ÂNGELA MARIA R .PRUDENTE (Suplente) 
 

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

Des. EURÍPEDES LAMOUNIER 
Des. PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO 

Des. ADOLFO AMARO MENDES (Suplente) 
 

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

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

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

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

OUVIDORIA  
Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO 

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

ANA BEATRIZ DE O. PRETTO 
 

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

DIRETORIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 

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

 

Divisão Diário da Justiça 
JOANA P. AMARAL NETA 

Chefe de Serviço 
 

DIÓGENES MIRANDA TEIXEIRA 
Técnico Judiciário  

 

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

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

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

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